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Şiaıâl vs cenup Araplanmn ayn 
ayn yazıları vardır: Fakat bu iki yazının 
ilk menşei birdir ve işte bundan dolayı 
teşekkül bakımından aralarında bir ta-
kım yakınlıklar tesbît edilebilir.

Bunların biri Hicaz yazısı ve diğeri 
de Sahillerle Hımyerilerin Yemen yazısı-
dır. Şimalin Hicaz yazısı nihâyet umumî 
Arap ve İslâm yazısı hâline geldiği için 
tekamül ve inkişâf etmiş ve buna mukaa- 
bil cenup snedeniyyetinin Hımyerî yazısı 
da işte o yüzden inkırâza uğrayıp yalnız 
Arkeoloji sâhasmı alâkadar eden bir ölü- 
yazı hâline gelmiştir. Yalnız. Habeş yazısı 
işte bu ölü - yazının bir devâmıdır: Çün- 
ki, bundan evvel de gördüğümüz gibi, Ha-
beşistan imparatorluğu Cenubî - Arabis-
tan cemâatleri tarafından kurulmuştur.

I ■— Sâbiî yâhut Hımyerî yazısı:

Dünyânın eski ve yeni yazılan hak-
kında mütehassıs âlimlerden mürekkep 
bir ilim hey’eti tarafından tertip ve te’lîf 
edilmiş olduğundan biraz evvel bahsetmiş 
olduğumuz «Notices sur les caracteres 
etrangers anciens et modemes» ismindeki 
kıymetli ihtisas eserinin (Scriture sud- 
arabigue» faslında Cenubi - Arabistan’ın 
Hımyerî yazısı hakkında umûmî mâlû- 
mât olarak ilkönce şu îzrâhât verilmekte-
dir (1927 Barîs tab’ı, S. 83) :

«TTmûmlyyetle (Hımyerî) yahut (Sâ- 
Mî ) isimleriyle anılan ve bugün artık kul-
lanılmaysa Cenubî • Arabistan yazısı, tı-
sım zaman Ceziret-ül-Arab’m cenup lisâ-
nı olup Arapçaya çok yakın olan bir lehçe

İle pek çok  kitabeler yazılmasına yaramış
tır. ' _   ̂ u  ^  ,._j

Arap müellifleri bu lisan hakkında 
çok mânâsız bir takım îzâhât nakletmiş- 
lerdir. (Mahra) île Yemen’in şarkında ve 
Arabistan’ın cenup sâhllisıde bulunan 
(Kara) da ve bir de (Sokotra) adasında-
ki küçük cemâatlerin bugün kullanmakta 
oldukları lehçeler, işte o  eski dilin son za-
manlarda Avrupa âlimleri tarafından tes-
bît edilmiş son bakıyyelerldir.

Cenubî - Arabistan’ın eski târihiyle 
eski dilini öğrenmek için, kayalar üzerin-
deki kitâbelerle tunç tabletler en esaslı 
vesikalar mâhiyyetindedir».

Ayni eserin 84 - 85 inci sahîfeîeride 
de Hımyerî yâhut Sâbiî yazısının mâhiy- 
yeti hakkında şu İzâhâta tesâdüf edilmek 
tedir:

«Cenûbî - Arabistan yazısı bir Sâmî 
yazısıdır. Arabistan’a hangi târihte ve ne 
suretle yayılmış olduğu malûm değildir. 
Harflerinin şekilleri ne Fenike yazısına, 
ne de Ârâmî yazısına uymaktadır; bâzı 
harfleri Yunan majüsküllerini andırır gi-
bidir. Eski Sâmî yazı tipine ne suretle 
bağlanırsa bağlansın, her halde Cenûbi - 
Arabistan yazısının kendine mahsus bir şe 
Mide ayrıca inkişâf etmiş olduğu muhak-
kaktır.

Cenûbî • Arabistan, kitâbelerinde bir-
birini tâklb etmiş İlci yazı devri görülmek 
tedir. Mine ve eski Sâbiî kitâbelerinde gö-
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rölen birinci devrin husüslyye£i,.hâzı harf 
îerin ve meselâ

dan birer şakıra'! SMİlıverle sora derece 
mütenâzır bir variyettedir; Meselâ

S "

V ss Hj, iY
n

~  s ,  : ;

yahut ' ’

V 5= Kh 

ve R ■= B  vesaire işte -öyledir.

A ss S  harflerinizi snüsa Hiç bîr harf mâli variyette değildir; hep-

hâni şekillerine mukaabil

i

*

=  M

— Ş harflerinin kaşeli şeHUc-

sl birbirinden tamâmiyle ayrıdır. Tam sss- 
ürlsn umümîyyetle döm-d&z ve güzel bîs 
ufld vaziyettedir ve hep bir boydadır. Bîs 
âbide yazısı, sert taşlar nstiine satırlarını 
sıralamış olan mümtaz işçilere karşı hay-
ranlık uyandırmaktadır.

rinde gösterilebilir. Daha muahhar olan 
SâMî • Hrnıyerî kitabelerinde ise daha şok 
köşeli şekillere tesadüf fedilmektedir: 
Meselâ,'

V
V,
r t

=  H,

™ Kî»
v®

-  Ş

şekilleri işte öyledir s bamınla beraber,

1 ^ W ' ' v©

ğ  — Ş harflerinde köşeler biraa 

ta'dfle uğraemştas;.

Cenfibl - Arabistan yazası kati şekli-
ni aldığı devirde düz çizgilerin bolluğuy-
la nazar-ı-dikkati eelbetmekte ve bunların 
çoğu zâviye-I-kaalme teşkil edecek surette 
birbirini kat’etmekteSIr.

Minelilerle Sâbiüerln İşlek bîr yazs 
kullanıp kullanmadıkları mâlâm değil-
dir; Arabistan'ın şimalinde keşfedileli
bâzı duvarlar üzerine yazılmış el-yazıla- 
nyla Habeş yazı bünyesi bunu mümkin 
göstermektedir. Her halde şurası muhak-
kaktır kî, kiiâbelerdeki yazı el - yazışma 
ne kadar elverişli değilse, mahkûkât işle-
rine de o uisbette uygundur.

- ı *1- " ;?
Cenubi - Arabistan yazışıma amfim! 

tenasüp ve tenazura içinde ihmâl edile- 
miyeeek bîr İstisna -serdir: diğerlerinden
şoîc daha tosa iki harf görülmektedir; 
bunlar da

Q  ® =  Arapsamn

harfiyle

||) yâbut

CO  W harfidir.

Bir çok harfler de IMşer tarafların. Ayal bîr devrla kitabeleri İçinde bâf



CâMMyyet Beırei

sı harflerin değişik şeMteriae fle tesadüf 
edilmektedir; Meselâ

|“ | yâhat

p| == B işte Byledlr; harfle*1

listesinde ayni sesi ifâde eden şekillerin 
bolluğu işte bundandır.

2= harfi .

f "
^  =3 M harfi de

| j  şeklini almaktadır; işte handan

dolayı bunlar, harfler listesinde şifi gös-
terilmiştir. , i  :

Baba mühim bir vaziyet de bn yam-
am iki cihetli olmasıdır. Filhakika ufkî 
variyette birbirinin altına yanlan satırlar 
ısmûmiyyetle sağdan sola doğra ©kımur 
ve zâten Habeş yazısı müstesna olmak Çi-
zere bütün Sâmî yazılarında bu böyledir; 
bununla beraber bâzı kitabelerdeki ter-
tip, eski Yunan kitabelerinin (Boustrop- 
Mâm — Bııstrofedon) denilen tertibini 
andırmaktadır: öyle variyetlerde satır-
lar sırayla sağdan sola ve soldan sağa doğ 
ru okunur ve umûmiyyet i’tibâriyle ilk 
satır sağdan başlar.

> Ortada bulunan şâtaraî! Mr mihveri» 
etrafındaki mütenazır işaretler, satır isti- 
kaameti her ne olursa olsun pek tabiî o- 
larak kendi şekillerini muhafaza ederler : 
İşte bundan dolayı harfler listesinde bun 
!ar ses kıymetleri bakımından münferidi 
vaziyettedirler; meselâ

m =  T

ss Z harfleri işte öyledir. Diğer 
harfler soldan sağa doğra yazı 
lan satırlarda tenâzur i’tibâriyle 

tabiî şekillerinin tamâ miyle aksine bir 
variyet alırlar; meselâ

Cenübi - Arabistan yazısında cümle-
lerle ibâreleri birbirinden ayıran nokta-
lama işâretleri yoktur. Fakat her müsta-
kil kelime işte şöyle şâktmlî bir çizgi île 
diğerinden ayrılır: | Satır so-
nunda nihayet bulmayan kelimeler İkiye 
ayrılmakta ve son parçası aşağıdaki sa-
tıra atılmaktadır; ondan sonra gelen şâr 
kuulî çizgi de kelimenin sonunu gösterir.

Satırla berâber kelime de nihayet 
bulduğu takdirde, ayırma çizgisi alt satı-
rın başına gelebilir; öyle vaziyetlerde bâ- 
zan bu çizginin kullanılmadığı da olur.

Habeş yazısı müstesnâ olmak üzere,
diğer Sâmî alfabeler gibi Cenubî - Arabis-
tan alfabesi de yalnız sessiz harflerden 
mürekkeptir; sesliler, hattâ uzun sesli bi-
le olsalar, hiç kaydedilmeries; ancak nâ-
dir vaziyetlerde

' 0  s W  gibi yarim sesliler kelime 

sonlarındaki «sun (î) ve (û) seslerini i-

3
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iââe için kullanılırlar. Mine yasasında fla

— H şekil hazan sesli

harflerin ifâdesinde kunamlmıştır*

 ̂ Sessiz harflerin, şeddeli okunmasını 
te mm edecek hiç bir işaret mâlûm değil- 
öır; şeddeli sessizler şeddesizler gibi ya- 
« lir ; yalnız Mine kitabelerinde bâzan a y  
ni bir harf iki defa kullanılmak sûretlvie 
1>m ihtiyaç temin edilmektedir.

, Hîç bîr esM Sami alfabesinde, Cenû- 
fcl ‘  Arabistan alfabesinde olduğu kadar 
sessiz harf yoktur: Çünki sayısı yirmi do-
kuzdur. Şimâlin Sâmi yazılarında mev- 
eûd olmayan bütün Arap sessizlerinin ce- 
mspta birer karşıhğ, vardır; fazla olarak 
cenup Arapeasında şinıâî Arapçasma mu- 
şaayır olarak, tıpkı İbrânîde olduğu gibi, 
iki türlü (S) vardır; bunlardan birinin 
bir geniz sesi olmak ihtimâli de varittir.

Klâsik - Arapçada olduğu gibi Cena-
bı - Arapça da da alfabenin menşei olsu 
şimal memleketlerinde mevcûd olmayan 
sesler için bâzı yeni harfler îcâd edilmiş 
olması lâzımgelir.

Cenup lehçesi hereke işâretîeriyle ik 
tifâ etmemiş ve teceddüd karşısında hiç 
bir tereddüd göstermiyerek yeni ihtiyaç-
lar için eski harflerin şekillerini bile de-

ğiştirmiştir, Meselâ arapçanın g

harfine tekaahül eden (ğ) sesi Cenûbî —

Arapçada
. n

şekliyle İfâde edilmiştir. Halbuki, • görü-

Köşe göre bu şekil, 

harfinin yeni bir ihtiyaç
fi *= K

için keyfî surette tâdil edilmiş bir şeklin-
den başka bir şey olmamak lâzımgelir. 
Yunancanm

2  ,
(Fenike yazısının

^  şeklinde olduğunu bildiğimiz 
harfi de âdeta 90 derece çevril 

miş gibidir; iki muhtelif tarafına birer 
Çizgi ilâvesiyle bu harf iki muhtelif ses 
size alâmet olmuştur: Biri

H
H
i
x

yâhut

şekliyle (dh =  

ve biri de
=  Z sesini ifâde etmektedir.

Cenûbî - Arabistan ahâlîsi arasında 
alfabedeki sıra tertibi ve ayni zamanda 
harflerinin isimleri nasıl olduğa hak-
kında doğrudan doğruya hiç bir ma-
lûmatımız yoktur. Bununla beraber, Ha-
beş alfabesindeki sıra tertibiyle ötedenbe- 
ri mıahâgaza edilen harf isimlerinih Cenu-
bî - Arabistan menşeinden gelmiş olmak 
ihtimâli vardır.

Eer halde Cenûbî - Arapçanm sessiz 
harflerini, Şimâlî . Arapçanm harfi har-
fine tekaabül eden sessizlerinin tertibine 
göre sıralanmakta hiç bir mahzur yoktur»

Yirmi beş mütehassıs âlimin eseri o



• Câhiîlyyet Devri

ian me’hazimtein Sâbii - Hımyeri Arap ya 
zısırta âid olan ve Paris «Şark dilleri mek 
tcbi» profesörlerinden (Marcel Cohen) 
tarafından yazılan bu faslının yukarda en 
mühim kısımlarım aynen iktibas ettiğimiz 
îzâhâtıdaki başlıca esaslar şöyle sıralana-
bilir: ' ,|  ı |

1 —- Cenûbî - Arabistan’ın Sâbiî - Hım 
yeri yazısı, menşe’ i’tibâriyle şimalden ge 
lip cenupta bâzı tâdîlâta uğradıktan baş-
ka ilâveler de yapılmış bir Sami yazısı-
d ır;

2 —  Bu yazı, şimdiye kadar yalnız 
mahkûkât sahasında görülmüş bir âbi-
de yazısıdır;

3 —  Cenûbî - Arabistan’da Sâbiî ve 
Hımyerî devirlerinden kalma el - yazılı 
vesikalar bulunmuş olmamakla beraber, 
bu eski alfabeden doğmuş olan Habeş ya-
zısından ve Şimâlî - Arabistan’ın bâzı du-
varlarında keşfedilmiş cenup el - yazıla-
rından anlaşıldığına göre, Hımyerilerin 
de bizce şekli malûm olmayan işlek bir 
el-yazılan olmak ihtimâli pek kuvvetli-
dir; : " i ■ 1

4 —, Sâbiî - Hımyeri yazısı bitişik d »  
ğil, birbirinden ayrı harflerle yazılan bir 
yazıdır;

5 —  Bu yazı, tıpkı Şimâlî - Arap ya-
zısı gibi, hep sessiz harflerden mürekkep 
tir: Ancak nâdir bâzı vaziyetlerde şimâlin

3

harflerine tekaabül eden işaretler (U) ve 
(t) seslerini ifâde için kullanılmıştır;

6 —  Cenup yazısı eski devirlerde A- 
rabistan’m şimaline ve hattâ her tarafına 
yayılarak bir müddet umûmî bir Arap 
yazısı hâline gelmiştir;

7 —  Sâbiî - Hımyerî yazısı, tıpkı Şi-
mâlî - Arap yazısı gibi, esâs i’tibâriyle sağ 
dan sola doğru okunup yazılır: Bununla 
beraber, bâzı kitabelerde sağdan sola gi-
den satırın altındaki satırda yazının sol-
dan sağa devâm ettiği de görülmektedir; 
fakat bu vaziyetin kitabelere münhasır 
olması lâzımgelir: Nitekim eski Yunan 
kitâbelerinde de (BoustrophSdon =  
Bustrofedon) denilen böyle bir vaziyet 
vardır; halbuki Yunan yazısı esâs i’tibâr 
riyle soldan sağa müteveccihtir;

8 —  Cenûbî - Arabistan yaz-fmda bâ-
zı harflerin devirlere ve hattâ satır vazi-
yetlerine göre değişmiş muhtelif şekille-
ri 'de vardır.

Profesör (Marcel Cohen) in tesbit 
ettiği bu mühim noktalar İçinde her ne-
dense ihmâl edilmiş çok mühim bir me-
sele vardır ve o da cenup harfleriyle şi- 
mâl harfleri arasındaki şekil yakınlıkla-
rının mukaayeseyle tesbîti meselesidir. 
Böyle bir mukaayesenta neticesi olarak 
şu iki hakikat her halde kat’i sûrette tav-
zih edilebilecektir:

1 —  Aradaki umûmî menşe’ birliği 
bu yakınlıkların îzâhma kâfi bir âmil de-
ğildir: Çünki en eski ve ilk menşe’ Feni 

- ke yazısıdır ve o da İbrâni, Arap, Yunan, 
Batin, İslâv vesâire yazılan gibi hep ken-
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dinden zuhûr etmiş alfabelerin birbirin-
den büsbütün başka şekiller almasına 
mâni’ olacak bir sebep teşkil edememis-
îîr; > .

2 —  Şiraâli - Arabistan yazısının. te-
şekkülünde Cenûbi - Arap yazısının bü-
yük bir te’siri olmak ihtimâli çok kuvvet
İldir.

Bahsettiğimiz mukaayeseye başlama 
dan evvel mühim bir noktanın tavzihini 
zarûri görüyoruz: Muhtelif yazıların men 
şa’jerini tesbît için tertib edilmiş bâzı sil-
silename yâhut nesepnâmelere tesâdüf 
edilir. Yukarda bahsettiğimiz «Notices 
sur les caracteies- Strangers anclens et

hiodemes* ismindeki kıymetli. eserin 
Medhaî kısmıyla metni arasında da hö-
yük bir kâğıt üzerine basılmış böyle bir 
Yazılar silsilenâmesi vardır; bu böyük sil
silenâmede bütün yazılar, ana yazı vazi-
yetindeki Fenike alfabesinden türemiş 
gösterilir. Türeyiş tarzı da evlâtlardan 
torunlara, sonra torun çocuklarına ve nt- 
hâyet torunlann torunlarına kadar da-
yanmaktadır. Burada hepsini iktibâsa" lü 
zum görmediğimiz bu nesepnâmenin yal-
nız Arap yazılarım alâkadar eden nesille-
rini ve teselsül tarzı hakkında umûmî bir 
fikir vermiş olmak üzere de Yunan, Lâtin 
ve İslâv yazılarının nesebini, göstermekle 
iktifa ediyoruz :

Fenike Yazısı

Eski Âramî yazısı Şâbiî - Hıİyerİ yazısı Yunan yazısı

Tedmür Nabatî Siijrânî Habeş

~ ı ~ T ~ r
Şarkî - Arap Küfl Sînâ:

I . !■
Eski İslâv Lâtin.

Mağnb

19 6  - •: ;



CSMUyyet'Devri'

Bu muhtasar siîsilenâmede böyük —  
dede vaziyetinde bulunan Fenike alfabe-
sinin üç oğlu görülmektedir: Bunlardan 
Yunan yazısının çocukları Lâtin ve eski 
İslâv yasılan, Sâbii - Hımyeri alfabesinin 
yegâne oğlu Habeş yazısı ve eski Ârâmî 
alfabesinin çocukları da Süryâni, Nabatî 
ve Tedmür yazılandır. Bâzı müelliflerce 
Arap yarım - adasına dâhil sayılan Sinâ 
yazısıyla Şarkî - Arap ve Kûfî yazılan" da 
Nabatt alfabesinin çocukları olmak î’tibâ- 
riyle, bunlar büyük - dede vaziyetindeki 
Fenike alfabesinin torununun çocuk1 an 
vaziyetlndedir ve bu vaziyete göre de Sâ-
bii - Hımyerî denilen Cenûbî - Arabistan 
yazısıyla şimâlin Kûîî ve Hicaz yazılan 
arasında üç nesli bulan, bir fark var de-
mektir.

îşte bu farka g.öre, Arabistan’ın ee 
nup ve şimâl yazılan arasında artık hiç 
bir şekil yakınlığı ka’mamış olmak lâzım 
gelir: Çünki, bâzan birbirinden doğmuş 
yazılar arasında bile pek az müşabehet 
kalmaktadır: Meselâ Yunan yazısıyla on 
Sdan doğmuş olan Lâtin yazısı arasında 
birbirini tamâmen andıran harfler çok 
değildir. Yunan, Lâtin ve İslâv yazılan &- 
rasmda da ayni mübâyenete tesâdüî edil-
mektedir. Fakat, bütün bunlara mııkaa- 
t>il, ara1 annda üç nesil farkı olan cenûbî 
ve şimâll Arabistan yazılan arasında da-
ha fazla bir yakınlık göze çarpmaktadır.

Bu yakınlığı arılamak için, cenup ve 
şimâl alfabeleri arasında en çok nazar-ı- 
dikkati celbeden harf şekillerinden bazı-
larım burada gözden geçirçmek mecbû- 
riyyetindeyiz. Bu şekiller arasındaki ha-
fi! farklar, bâzan bir harfin yukardan & 
şağ ı, yâhut.sağdan sola veyâhut şok ta

yukarı doğru istikaamet değiştirmiş ol-
masından ve bâzan da bir çizgi ilâve veyâ 
izâle edilmesinden husûle gelmektedir.

Cenûbun Sâbii - Hımyerî yasasıyla 
c-'mau* Kûfî yazısından misâl olarak al-
dığımız şu harfler arasındaki farklar iş-
te öyle hafif değişikliklerden hâsıl olmuş 
şeylerdir:

Sâfeîî - Hımyerî Kûfî . Nesh

P  ^  = B

Bunda Hımyerî harfi yukardan aşağı çev-
rilip bir dıl’ı ihmâl edilmek sûreiyle Kûfî 
harf, vücûda gelmiş ve Türkçede «Nesih» 
şeklinde telâffuz edilen Nesil yazısında 
ise Hımyerî’deki iki çizgi kısaltılmıştır; 
Nesih harfinin altındaki nokta muahhar 
Wr ilâvedir : Çünki Arap yazısında nok-
talama îsiâmyyeiten sonra vukuua gel-
miş bir teceddüd mâhîyyetindedir; onun 
için »««yrijrtri- şekillerde de toktalar na- 

^ar-ı-dikkate aramamalıdır,, . ,

f , _ .  « ■ "  - o

Yukanki harfin aksine olarak bunda 
Hımyerî şekline bir çizgi ilâve edilmiş V0 
Nesih yazısında -da bu şekil değirmileş» 
iniştir. ‘ . i .

; }  ^  y  * H - ' B  '

Bu harfin şeklinde hiç bir değişiklik 
olmamış, yalnız Nesih’de inhinâ derecesi 
hafif nlsbelte «alm ıştır, ^ . ... ;

W "
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Cenup yazısında birincisi şâkuulî ve 
İkincisi de sağdan sola yazılan bu iki har-
fin yegâne husûsiyyeti, her ikisinin .de ü- 
çer dişli olmasıdır: Küfî yazısında bu hu- 
sûsiyyet her iki sese şâmil tek bir harfle 
ifâde edilmiş ve Nesih yazısında da bu 
tek şekil İslâmiyyetten sonra üç nokta i- 
lâvesiyle ikiye ayrılmıştır.

Sâblî - Hımyerî Kûfl Nesh

Sâbii - Hımyerî yazısında şâkuulî va- 
ziyette bulunan bu harf Kûfî’de devrile-
rek ufkî vaziyete- getirilmiş ve Nesih ya-
zısında da Hımyarî’de olduğu gibi mün- 
hanîleşmiştir.

J  .■ A  ■ • y
Bu harfin de Hımyerî ve Kûfl şekil-

leri arasında yukarıkl harfin uğradığı uf- 
kîleşme tahavyülü olmuş ve Nesih’de de 
üst çizgi şâkuulîleşmiştir: Nokta muah-
hardır. . (

Bunda da Hımyerî şekil şâkuulînden 
ufkîye tahavvül etmiş ve inhinâ peyda e- 
den Nesih şeklinde de ortaya bir işaret i- 
lâve edilmiştir. ’ -

f  ;  J  t )  - l

Bu harf de Hımyeriden Kûfî’ye înkı- 
lâb ederken devrilmiş vaziyettedir: Ne-
sih’de inhinâdan başka bir değişiklik ol-
mamıştır.

Bu şeklin Kımyeri’deki alt çizgisi 
K ûfî’de hazfedilmiş, Nesih’de bundan ev-
velkiler gibi bir inhinâ hâsıl olmuş ve 
noktalama devrinde de bir nokta ilâve e- 
dilmiştir.

© " S Jj “ V
Sâbii - Hımyerî şeklindeki d a .ire .n in  

içinde bulunan çizgi dâirenin altına geti-
rilip bir de ufkî çizgi ilâve edilmştir; Ne-
sih de inhinâdan başka bir değişkilk yok-
tur. Bununla beraber, Hımyerî yazısında 
bu harfin iki dâireden mürekkep şöyle bir 
şekli de vardır:

Bu şekle göre, Kufi- yazısında bu Hım 
yeri harfi ufkî vaziyetten şâkuulîye geti-
rildikten sonra, altta kalan dâirenin ya-
rısı hazfedilmiş de olabilir.

Her halde bu vaziyet, Kûfî ve Nesih 
gibi şiriıâli Arap yazılarının teşekkül ve 
inkişâfında ceiıup yazısının ihmâl ediie-

1 Ü a s
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mîyecek bir âmil olduğunu bütün vuzû- 
hiyle göstermektedir.

Sâbiî - Hımyerî yazısını doğrudan 
doğruya Fenike yazısından türemiş gös-
teren telâkki doğru olduğu takdirde, o- 
nunla doğrudan doğruya alâkadar olma-
ması lâzımgelen şimalî Arap yazılarını 
yalnız Nabatî yazısından doğmuş ve on-
dan başka hiç bir te’sîr altında kalmamış 
saymak, yukarda gözden geçirdiğimiz va-
ziyete göre pek doğru olmasa gerektir.

Şimâlî - Arabistan’ın asırlarca cenup 
medeniyyetinin te’sîri altında kalmış ol-
duğu da unutulmamalıdır. Finlandiya a- 
kademesi âzasından (H . Holma) mn 
«Mahomet, Frophete de l’îslam» ismiyle 
Finceden Fransızcaya terceme edilen ese-
rinin 1947 Mayenne tab’ınm 21 ici sahîfe- 
süıde bu nokta şöyle tavzih edilir:

«Cenubî - Arap'yazısıyla hakkedilmiş 
kitabeler Şimâlî - Arabistan’da bile bu-
lunmuştur: İşte bu suretle ilk zamanlar-
da şimalîn cenup te’sîri altında kalmış ol-
duğu kat’ı  surette meydana çıkmakta-
dır.»

Bu vaziyette cenup yazısının çok mu 
ahhar olan şimal yazısı üzerinde hiç bir 
te’sîri olmamak ihtimâli nasıl vârid ola-
bilir? İşte bundan dolayı Hicaz yazışma 
menşe’ olan Nabatî yazısının yanında 
Hımyerî yazısının da böyük te’sîri ihmâl 
edilmemelidir.

g -Ş im â lî - Arabistan yazılan: Nesih 
ve Kûfî.

Eğer Arabistan hâricindeki Arap ya-

zılarını da saymak lâsımgeîirse, cenûbun 
yukarda bahsettiğimiz Sâbiî - Hımyerî ya 
İsısıyla Hicaz yazısından başka Cezîret-ül- 
Arabm şimalindeki Nabatî yazısıyla şi- 
rnâl-î garbisindeki Sına yarım - adasının 
mahkûkât yazışım da hisâb etmek sûre- 
tiyle mecmûu dört yazı nev’iııe çıkarıla-
bilir. Fakat biz burada hâlâ kullanılan A- 
rabîstan yazılarım esâs ittihâz etmiş ol-
duğumuz için, yarım - adanın hâricinde 
kalem dîger ölü - yazılan mevEÛumuz hâ-
ricinde telâkki ediyoruz.

Arap yazılarının en yenisi Cezîret-ül- 
Arab’m içindeki şimal yazısıdır: Buna
Garp menbâlannda «Hicaz yazısı» da de-
nilir. Bunun teşekkülünde Nabatî yazısı 
başlıca âmii sayılmaktadır. Londra üni-
versitesi Yakın ve Orta - Şark târihi pro-
fesörü (Bemard Lewis) in «Les Arabes 
dans l ’histoire» ismindeki eserinde «Â- 
rap» kelimesinin ilk deîâ olarak hangi ki- 
tâbede geçtiğinden bahsedilirken, klâsik 
Arap, diliyle ve Nabatî yazısıyla yazılmış 
olan bu târihî kitabe hakkında şu îzâhât 
verilmektedir 1958 Paris tab’ı, S. 10 ) :

! «Şimalde (Arafe) kelimesini .ilk deîâ 
olarak zikreden Namâra kitabesi Milâdın 
dördüncü asrıma başlarına aittir ve bu 
kitabe sonradan klâsik Arapça hâline gel 
tniş olan şimâlî Arap dilinde yazılmış en 
eski mahkûkâttandır. Lisânı Arapça ol-
makla beraber Nabatî • Ârâmî yazısıyla 
yazılmış olan bu kitabede (Biitün Arap- 
lar kralı İmru’-ul-Kays’m  meııâkıbiyle 
Skıbetinden öyle bir şekilde bahsedilmek 
tedir ki bu hükümdarın hâkimiyyet dâi- 

: resi şimâlî ve. merkezî Arabistan bedevi-
leri sahasını pek tacâvuz edememiş oldu-
ğu derhal anlaşılmaktadır».
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Bu vaziyete göre, Milâdın dördüncü 
asrında klâsik Arap yazısı henüz teşekkül 
etmemiş demektir.

Şarbon profesörlerinden meşhur müs 
teşrik (Regis Elachere) in iki ciltlik Kur’- 
fin-ı-Kerîm tercemesine yazmış olduğu 
kıymetli Medhal cildinde bu muahhar ya-
zının teşekkül devriyle ilk kitabeleri ve 
teşekk'ü devrindeki İptidâi hâli haMrrra 
Öa şu îzâhâta tesadüf edilir (İntroduction 
au Coran, 1959 Paris tab’ı, S . 4) :

«Altıncı asrın başlarında Şimalî - A- 
rabistan, üç asır evvel Petra ( =  Vâdî — 
Mûsâ) Nabatîleri tarafından kullanılan 
îşîek yazıdan türemiş bir alfabeye mâlikti 
Ba yazı tarzı maatteessüf bize tabiî ve 
Hıu’tfid şeklîyle değil, Ruhban yazısı şek-
linde yazılmış İki kitabe ile intikaal et- 
iniştir: Mâbedlere konulmuş olan bu ki-
tabelerin Yunan, Süryânî ve Arap dille-
rinde yazılmış olanı Halep civarındaki 
Zebed’dedir ve târihî de 512 dir: Yunanca 
ve Arapça yazılmı şolan İkincisi de Şam 
■şehrinin cenûbuşarkîsinde bulunan Har-
ran’dadır ve bunun da târihi 568 dir.

la ş  hakkaklerinin elinden çıkan bu 
yazı sert ve köşelidir ve daha sonraları I- 
rak’da tekâmül ve inkişaf edecek olan Kû- 
fî yazışım noktası noktasına andırmakta-
dır. Bu bir kusurlu yazıdır, yâni sessizler-
le (î) ve (û) gibi uzun sesleri ve çok defâ 
da uzun (â) sesini ifâde edebilmekteyse 
de, bunların kısa seslilerini kai’iyyen ifâ-
de edememektedir.

Fazla olarak, kifayetsizliğin ayn bir 
tecellîsi olarak da ayni şekilde bulunan

feâzı harfler muhtelif sessizler! temsil et-
mektedir; meselâ kelime başlarında ayni 
bir şekil hem (b ), hem (t), îıens (th), 
hem {n) ve hens de (y) seslerini vermek-
tedir (23).

Her halde ba usûlün Garbi - Arabis-
tan’da, yânı Altıncı asrın son rub’u İçin-
de Hazret-î Muhammed’in dünyâya gele-
ceği sıralarda Mekke şehrinde de mâlânt 
olması lâzımgelir. Ne kadar kusurlu olur-
sa olsun, fes yazı sistemi o.ticarî işler şehri 
nin simsarlarıyla ikrâzâtçılamıa kâfi gel-
diği gibi, Mekke havalisinin emlâk sahiple 
rine de kifâyet ediyordu: Netice Ftlbârij'- 
le, eldeki vâsıta iptidâi olmakla beraber, 
tahsis edilmiş olduğu mahdûd işleri te’mî- 
ne kâfiydi: Ba işler de hisap tutmak, ala 
«saldan kaydetmek, muhtelif snakaaveîe- 
3er tanzim etmek ve gaayet kıs® mektup-
lar yazmak gibi şeylerdi.

Yazı nasıl hâriçten alınmışsa, 'levâzs- 
mımn İsimleri de yabancı kelimelerle ifâ-
de edilmekteydi. Meselâ yazı kamışına 
(Kalem) ve cem’ine (Akiâm) denilirdi: 
Bu kelime Yunancamn (Kalamos) ve Sür- 
yânînîn (Kalümâ) kelimelerini hatırlat- 
maktadır; (Kâğıt yaprağı) mânâsına ge-
len (Kırtâs) ve cemi’ şekli olan (Karâr 
tıs) de Yunancamn (Khartes) ve Süryâ- 
nîniıs (Kartîsâ) kelimesini aynidir. (Lev 
ha) ve (Cedvel) mânâlarına gelen 
(Eevh) kelimesiyle cemi’ şeklî olan (Eî* 
vâh) tâbiri İse Kîtâb-ı-Mukaddes’în (Exo« 
de s= Hnrûe) kısmının XXXI İnci babının 
18 inei fıkrasındaki (L 5 h ) dan başka his 
şey değildir.

(23) Daha sonraları, bu sessiz harfleri birbirinden ayırmak için noktalama ibretleri ko-
nuldu. Hazret-i Peygamber devrine doğru tnecmûu pek küçük bir yekûn tutan bâzı harflerin 
vaziyetlerinde bu gibi işirellerim kullanılmış olmak ihtimâli vardır. Fakat bu cihet pek rnukak 
kak değildir. t »  n
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Hâlâm olan mânâsından başka (Yazma 
şey) ve (Yası) mefhumlarım ela ifâde e-
âtm (Kitâb) ile cem’i olan (Kâtüb) keli-
mesinin de Ârâmîdeki (Eetâbâ) dan gel-
miş olması çek muhtemeldir. Nıhâyet 
(Ketb — Yazmak), (Satr ss Çizmek, sı-
ralamak) ve (Nesli =  Kazımak) fiöleri 
cie Ibîâa! ve Süryânî mukaahHlerîne bağ- 
lanmelviaır. En kelimelerle diğer bir eon- 
lan Kur’andan da ‘ geçmektedir.»

Sirnâiî - -Arabistan yassıma târihi ba-
kımından bu îzâhâtm en mühim noktası, 
îslâmiyyetten evvel bu yazıyla yazılmış i- 
fci kitâbeden en eskisinin Milâdî 512 târi-
hîne âid olmasında vs her iki kitabede-
ki yazının da tamâmîyle Iluıitarzına iıiıl- 
baak edecek bir şekli hâiz bıüiEimasmcla 
gösterilebilir.

Altıncı astın başlarında, yâni Milâdın 
512 târihinde kitabe yazısı hâline gelmiş 
bir alfabenin en aşağı hisapla Beşinci a- 
sırda teşekkül etmiş olması lâzırngelir. 
Su vaziyete göre Beşinci asrı,, bugün hâlâ 
kullanılmakta olan Şiıııâlî - Arabistan ya-
zısının teşekkül târihi olarak kabûl etme-
miz pek tabiidir,

(Begis Biachere) in bu fıkrasında ih-
mâl etmiş olduğu mühim bir nokta var-
dır: Mekke’de yazı yalnız ticari işlerde de-
ğil, edebî sahada da kullanılmış ve bil-
hassa güzel şiirlerin yazılmasınla husûsî 
bîr ehemmiyyet verilmiştir.

İîk Arap yazı tarzının yanlış olarak 
«Kûfî» denilen şekline gelince, bu yazı îs -
lâmiyyetten evvelki kitabelerde bile kut-
lanılmış olduğuna göre, Irak’ın îslâmiy- 
yettea sonra kurulmuş olan Küfe şehri-
ne nisbet edilmesi tabii doğru değildir. Fa

kat bu zühûiüîi mühim bir sebebi vardır. 
(Mahmud Es’ad Efendi) bu yazının men-
şeini Kaba» yerine «Satrancîlî =  Estrang 
heio» denilen eski Süryânî yazasma izâle 
ettikten sonra. «Kûfî» ismini şöyie îzâh et-
mektedir (Târih-i dîn-i İslâm, 1327 İstan-
bul tab’ı, S. 285) :

«Sairancîlî hattı lisâa-ı Arabîye tat-
bik edildikte murabba’-uş-şekl ve müzey-
yen bir sûret almış ve hattı Gezin (ve Hi-
ley e  nisbetle hatt-ı Hîrî) nâmiyie yâd o- 
lunnuış idi. Kâfe’nia inşâsından sonra 
(Hatt-ı Kûfî) nâmını aldı. Masûbif-l Os- 
mâniyye hatt-ı Gezm ile yazılmış idi. Bu 
yazı Benî - Ümeyye zamanında ümmet-i 
Islâmiyyenin terakkıyyâtiyle nrütenâsi- 
ben güzelleşerek istfmâl edildi. Hatt-ı 
Kûfî bütün memâiik-î meftûhaya istika» 
31 etti ve eşkâl-u-rusûmu tenevvii’ vs isim 
teri tebeddül eyledi. Emevîlerden Şimâ- 
lî-Afrika’ya mtîkaal ederek eFan Cezayir, 
Tânıjs, Trablus ve Fas’da müsta’mel 
hattı-ı Mağribî tsveîlüd eyledi».

Bu îzâha göre ilk ismi (Cezm) olan 
o köşeli Arap yazısı İslânıiyyetten evvel 
meşhur ve ma’mûr bir krallık merkezi o- 
ian Hîre şehrinde kullanıldığı için (Hatt-ı 
Hîrî) ismini almış ve islânıiyyetten son-
ra gene ayni sahada Küfe şehri kurulun-
ca, şehir gibi yazının da ismi değişerek 
«Hîrî» yerine «Kûfî» denilmiştir.

(Nesli) denilen, ve «Kûfî» nin murab- 
ba’lığma mukaabil münhani ve işlek mâ- 
hiyyetinden dolayı İslâm âleminde daha 
Cazla kullanılarak Şimalî - Afrika müs-
tesna olmak üzere umûmî yazı hâline ge-
len alfabeyi de (Mahmud 'Es’ad Efendi.) 
ayni cildinin ayni sahifesinde şöyle anlat-
maktadır :
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«Hatt-ı Neshi. —  Hatt-ı Kûfî sfir’atli 
yazıya elvermediğinden, Ilicret-i Nebe- 
viyyenin daha ilk senelerinde (Hatt-ı Na- 
batî) hati-ı Neshî’ye tahvil edildi Bun-
dan sonra hait-ı Kâfi bir hatt-ı dînî ola-
rak mahfuz kalıp kürün,-ı adîde esnasın- 
da-Kur’ân-ı Azîm-üş-Şânın istinsahında 
yai'aız bu hat kullanıldı. Hatt-ı Neshî dahî 
umfir-ı düııyeviyyeöe kabül ve isti’mâî e- 
Cıildi. Viyana müzesinde yirmi ikine! se- 
ne’l Hieriyyede papirüs üzerine hatt-ı 
Neshi ile yazılmış bir ıteknSme vardır».

(Mahmud Es’ad Efendi ( ilim âlemin-
de uınûmiyyetle kabul edilen Nabatî men 
şeı yerine yalnız Kufi yazısı için Süryânî 
menşeini esâs ittihâz etmesinin sebebi-
ni de şöyle anlatmaktadır (Ayni cilt, S. 
261 - 262) :

«Elyevm müsia’mel olan hatt-ı Arabi
Süryâîuden me’hûz olup tahavvül ede e- 
de şimdiki hâli almıştır. Hurûî-ı mutta-
sıla ile yazılması bu ihtimâli takviye edi-
yor.

,  ^Arabuı ew elâ (Cezm) ve ba’dehu 
(Kûfî) yâd edilen elifbası Stiryânüerin 
(Satraııcîlî) denilen ve kütüb-i mukad- 
desesinin tahrîrinde kullanılan elifbasına 
çok yakındır. îbtidây-ı enirde tertibi de 
müşâbih olup Ebced tertîbindeydi Hurû- 
fıs”  her iki cihetteki kıyem-i adediyyeleri- 
nin müşabeheti ve (Rahman) ve (Haris) 
gibi kelimeler ortasındaki elifin ıskaatı 
buna delildir. Âtiyesı beyân edileceği veç-
hile bu tertib muahharen tebdil olunmuş-
tur.

Bu hatim he. vakit ahz-n-kabûl oîını- 
dnğu ve ne vakittenberi lisâtı-ı Arabînhı
bu hatla yazılmaya başladığı mâlûm de- 
gıldır. Her ne kadar bâzı tevârîh-i arabiy

yede bu hatt ile en evvel yazan (Ebu • Süf- 
yân) m peder! (Harb ibni Ümeyye) oldu-
ğu muharrer ise de zuhûn îslâmda Hatt-ı 
lii'ul:-; tamânüyle yerleşmiş ve îr.ilşâr-u 
taammüm etmiş olduğunda» ve halbuki 
hatt-ı Süryânîden zuhâr-ı îslâmda müs- 
ta’mel olan hatt-ı Kâfi şeki-ü-sûretine in- 
tikaal ve o derece taammüm etmek için 
daha çok ziyâde bir zamana ihtiyaç ınes- 
settiğinden, bu hatim lisSn-ı Arafcîys 
ahz-ü-kabûlâ daha çok eski olmak iktizâ 
eder».

Nabatî, Süryâni ve Kûfî yazılarının 
oâzı şeklileri arasında yapılacak bir mu- 
kaayese, (Mahmud Es'ad Efendi) nin bu 
nokta-i-nazarmda haklı. olmak ihtimâli-
ni hM halde te’yîd edecektir. O üç yazı 
arasında böyie bir mukaayese yaparken, 
bu şekillerin Nesih yazısındaki mukaa- 
billerini de gözden geçirmek, diğer bâzı 
müellifler gibi Efendi merhûnıun da ,Na- 
batî’yi Nesh’in ve Süryânî’yi Kûfî’nin 
menşei göstermekte pek haksız olmadı-
ğını meydana çıkarabilir. İşte bundan do-
layı aşağıda sağdan sola doğru Nabatî, 
Süryânî, Kûfî ve Nesih şekillerini sırala-
makla meselenin mühim bir nisfcette ta-
vazzuh edeceği kanâatindeyiz.

Nabatî Süryânî KAH Nesih

&  t  I  -  t '

Eıı dört şekilden birincisinin diğer 
üçüyle hiç bir alâka ve münâsebeti yok-

tur; Nabatîde ayni-harfin.:

gibi bir şekli daha varsa da o da çift çez- 
gisiyie diğerlerinden taraâmiyle ayrılmak-
tadır- '

Lj— __
İh T......
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Nabatî Süiyâfiî Kûîî Nesih

Yııkanki haile -nisbeöe buradaki 
dört şekil arasında tunum! bir yakınlık _ 
Olduğu muhakkaktır: Bununla beraber, 
Nabatî harfi diğer üçünden biraz daha 
başka türlüdür,

\  - ^  e *  ©j ,

Birinci harfte olduuğ gibi, bu tertipte 
de Nabatî şekli diğerlerinden tamâaaiyle 
ayrı vaziyettedir.

y  " e  i  ' f c a " ' i  K a lın a

Bu tertipte Nabatî şeklinin en çok . 
Neshe yaklaşması (Mahmud Es’ad Efen-
di) nin nazariyyesinl ts’yid edecek bir va-
riyet demektir.

J U, ö ’ J  d “ :L

Bu vaziyette de dört harf arasındaki 
yakınlık aşikârdır: Fakat bundan evvelki 
harfte olduğu gibi burada da birbirlerine 
en yakın olanları Nabatî ve Nesih şekille-
ridir.

-§ j c  -a C ~ M

Bu tertipte Nabatî şekli tıpkı birinci 
ve üçüncü tertiplerde olduğu gibi diğer-
lerinden tamâraiyie ayrılmaktadır.

ç  „  , U’" — S

Nabatî harfi burada da diğerlerinden
büsbütün başka bir şekildedir.

Nabatî Süryânî Kûfi . Nesih

.3  s  ' A  — P

Bu tertipte dört harf arasındaki ya-
kınlık bariz olmakla berâber, Nabatî ve 
Süryânî şekillerine en çok yaklaşan Ne-
sih şeklidir,

Hsr halde netice i’tibâriyîa Kûfi vs 
Nesih gibi Arap yazı cinslerinin umûmiy 
yetle Nabatîden ziyâde Süryâniye yaklaş-
tıkları muhakkaktır; bununla berâber, 
şu nokta da unutulmamalıdır ki (Mah- 
mud Es’ad Efendi) nin bâzı Şark ve hat-
tâ Garp menbâlanna dayanan nazariyye- 
sine uygun olarak Nabatıyi en çok andı-
ran Nesih,, ve Süryâniye en çok berkiyen 
de Kufidir. Fakat, bütün bunlara rağ-
men, bugünün Garp ümi şimali Arap ya-
zılarına menşe’ olarak Süryâni yazısını 
değil, Nabatî alfabesini esâs ittihâz etmek 
tedir. Yalnız, şu hakikati de ihmâl etme-
melidir ki, yukarda gözden geçirdiğimiz 
yazılar arasında menşe’ birliğinden müte-
vellit bir yakınlık vardır ve bu-yakınlık 
Garp âlimleri arasında da bir takım ih-
tilâflara sebeb olmaktadır. Meselâ Sâmi 
diller hakkmdaki tedkikaatiyle meşhûr 
(Emesi Eenan) ın geçen asır sonlarında 
neşredilmiş olmakla berâber hâlâ ilim â- 
Isminde me’haz ittihâz edilmekte olan 
«Histoire generale et systeme compare 
des langues s&nitiques» ismindeki eserin-
de Kûfi ve Nesih yazılarına ayrı ayn 
pıenşe’ler gösteren şu fıkra (Mahmud 
Es’ad Efendi) nin nokta-i nazarını te-yld 
etmekte, Kûftain Süryânîden doğduğu da 
kabûl edilmekte, yalnız Nesih yazısına 
inense’ olarak Nabatî yerine Sînâ yazısın
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dan bahsolunmaktadır (1878 Paris tab’ı, 
S. 352 - 353) :

«...Sînâ yarını adasında, Patra ( = - Vâ- 
dî-Mûsâ) da, Bosrâ’da ve Harran'da hzı 
(unmuş olan kitabeler, Arapça olduğa n 
jîîûnıiyyefle kabul edilen bir yazı Idillîy- 
yâtı teşkil etmektedir. Paris mflll kütüp-
hanesinde bulunan g&ayet eski bâzı yaz- 
ma Kur’an nüshaları da bize Nesh’ni ilk 
şeklini göstermek suretiyle bu yazının â- 
rap alfabesi olarak müstakil bir şaksiy- 
yete mâlik olduğunu isbât etmiştir.

(François Lenormant) la beraber 
ben de Nesih yazısının Sina yazısından 
çıkmış olduğunu ve Arap yazısının iki 
menşei bulunduğunu, bunlardan, birinin 
(Estranghelo =  Satrancîlî denilen) eski 
Süryânî yazısından doğmuş olan Kâfi 
yazısı ve diğerinin de tâbiri caizse (Sinai- 
tique -=» Sınaî) bir yazı olduğunu kabûl 
ederim. Her halde eskiden zannedildiği 
gibi Kufinin ıslâh edilmiş Nesih yazısın-
dan viieûda geldiğini veyûhut Nesh’in bir 
Kûfî bozuntusu olduğunu kabule artık 
imkân kalmamıştır.

Banlar nıenşe’Ieri i’tibâriyle birbirin-
den tamâmiyle müstakil iki yazıdır ve an-
cak Sami yazılar âiîesi içinde birbirij-ie 
uzak bir nisbette karabetleri vardır.»

Bu vaziyette kat’i bir şey söylemek 
kaafail olamıyacağma göre, yalnız bugün-
kü ilmin t'esbît ettiği Nabatî menşeini göz 
önünde bulundürmaktan başka yapılacak 
bir şey yok demektir: Ancak bu telâkki 
hin de değişebileceği ve bugün kabûl edi-

len tek menşe’ yerine yara  Kûfî ve Ne-
sih yazıları için ayrı ayrı iki ınonşs’ Ka-
bûl edilebileceği de unutulmamalıdır; 

, çünki mesele henüz kat’i vesikalar ve de-
lillerle isbât edilmiş vaziyette değildir,

İşte bundan dolayı, yalnız Nabatî 
menşetain esâs olduğundan bahseden â- 
limler bile bu eski yasının Süryânî ve 
Tedmür yazılarıyla menşe’ birliğim ebem- 
miyyetle tebarüz ettirmektedirler. Me-
selâ meşhur müsteşrik (element Huart), 
bir ilim hey’eti tarafından telif ve neşre-
dilmiş olduğunu bundan evvel de kaydet-
miş olduğumuz «Notices sur les caracte- 
res etrangers anciens et modernes» is-
mindeki kıymetli eserin «âcriture arabe» 
faslında Arap yazısının târihiyle cıâhiy- 
yetindeıı bahsederken, bu noktanın da 
tavzihini ihmâl etmemiştir ■ (1927 Paris 
tabi, S. 103 - 104) :

«İslâm âmine giresi bütün mîlletle-
re kendim kabûl ettirmiş olan vu bugün 
yalnız Arapça'nın değil, ayni zamanda A- 
eemeenin, Türkçenin (34), Hintçenin, 
Malezya ve Berberi d3Qeiinin.de seslerini 
İfâde etmekte bulunan Arap yazısı, Ted-
mür ve eski Süryânî (Estanghelo =  Sat- 
rancîlî) yazılarının da mensub olduğu 
müşterek menşe’den doğmuş olan. Naba-
tî yazısından çıkmıştır.

■ Pâyitahtlan (Yâdî-Mûsâ) da ki Feira 
şehrinde bulunan Aramı krallarının ka-
bûl etmiş oldukları hu Nabatî yazısı on-
larla beraber S im âlî - Arabistan’a da gir-
mişti : Bugün n-sSîâm olan en eski iîd Arap 
kitabesi, yâni (Zebed) vs Suriye’nin mey-

(24) Bu kıymetli eser, memleketimizde Lâtin yazısının kabulünden biraz evvel intişâr et-
miştir. İ. H. D.
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kez sahasındaki (Tiarrân) Mtâöclerlni xs- 
tinsSU için bu yazı işte orada aranmıştır.

Habeş yazısı müstesna olmak üzere 
diğer Sâmî yazılan gibi Arapça da sağdan 
sola doğru yazılır; bu yazının harfleri bir-
birine bitiştirilerek yazılabilir; yalnız ken 
dinden sonraki harfle bitiştMlerniyecsIî 
olanlar müsteaaSdır. İşte bundan dolayı 
Arap yazısı bir nevi stenografidir. Fazla 
olarak, Alfabedeki her harfin kelime M s  
yesindeki vaziyetine göre hafif surette de-
ğişen dört muhtelif şekli varsa da, b«a  - 
lann hepsi müşterek bir tipe bağlanmak 
tadır: Yalnız olduğu zaman müstakil, ke-
lime başında öncü, ortasında aracı ve ni-
hâyetinde sonuncu vaziyetin dedir.

Asırlar boyunca aşma aşma seldi de-
ğiştirmelerinden .dolayı bn harflerin ço-
ğu birbirinin tamâmiyle ayni bir şekil al-
dıklarından dolayı, bunları birbirinden 
ayırd- etmek İçin bSzan üstlerine, bâzan ' 
altlarına noktalar konuknuş ve bunlara 
(Points diacritiçues =  Tefrik noktalan) 
denilmiştir.

Mısır papirüsünün kullanılması ve 
(Kalamus) dan gelme (Kalem) ismiyle 
andan kamışla yazı yazılması, bu Nabatî 
alfabesinin harflerine hakkakle? tarafın-
dan taşlar üzerine kazılmış yazılarda gö-
rülmeyen mancam bir şekil vermiştir. A- 
rap hâkîmiyyeti devrine âit Mısır mezar- 
lıklannda bulunan en eski veşjka’!ar bize 
İşte öyle bir yazı göstermektedir.,

Muhtelif kitabelerle ceylan derisi ü* 
zerine yazılmış Kur’an nüshalarında gö-
rülen köşeli âbide yazısına Fırat nehri ci-
varındaki (Küfe) şehrinin isminden do-
layı i’tibârî olarak (Kufi) denilir. İşte ba-

na Inyâsea ve umûmî i’tiyâda hürmeten 
papirüs üzerine yazılmış eski .el - yazıları-
na da (Îşlek-Kûfî) denilebilir. Çok eski
bir manzara idâme etmekte olan Mâğnb 
yazısı da hakikatte işlek bir Kûîî’desı i- 
barettir.

Klâsik devrin mü'nhanî yazısına 
(Nesli) denilir. Bunun başlıca iki nevri 
vardır: Biri İslâm âleminin şarkında ta- 
ammüm etmiş olan Şark yazısı, diğeri de 
Orta - çağda Ispanya’ da-inkişâf' etmiş o- 
lan ve (Endelüs Mağribîsi) denilen Mağ- 
nb, yâni Garp yazısıdır ve bu yazı Şimâ- 
lî-Afrika’da. hâlâ kuHamlmaktadır; yukar 
da da söylediğimiz gibi, hakikatte bu bir 
işlek Kâfidir.»

Bu izâhâtın en mühim noktası, bu- „ 
günkü Garp ilminde Nesh’in Kûfî’den tü-
remiş muahhar bir yazı sayılmasından i- 
bârettir.

3 —  Yazı hakkında Arap an’anesi:

Arapça yazılmış en eski kitabenin 
Halep civarındaki (Zebed) de bulunmuş 
olduğundan ve bunun Altıncı asır başla-
rına, yâni Milâdın 512 târihine âid oldu-
ğu tesbit edildiğinden yukarda bahset-
miştik. Bu vaziyete göre şimâîî Arap' ya-
zısının en aşağı hisapla Milâdın Beşinci 
asrında teşekkül etmiş olması lâzımgelir. 
Halbuki Arap an’anesine göre yazının Hi-
caz’a girişi İslâmiyyetten a’zamî bir nesil 
evveldir, yâni Altıncı asra müsadiftir: ilk 
giren yazı da Ara pyazısı değil, (Satran- 
cilî =  Estanghelo) denilen eski Süryânî 
yazısıdır.

Zâten o zamâna kadar Arabistan’da

!
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muhtelif ecnebi yazıları kullanılmıştır ve 
bunları kullananlar da .Araplar değil, u- 
mûmiyyetle yabancılardır! Netice i’tibâ- 
riyle bu Arap an’anesi, Arap kültür târi-
hinin aleyhinde bir an’aıie demektir ve 
hakikate tamâmiyle mugaayyirdir.

(Corci Zeydân) ıiı «Medeniyyet-i ts- 
lâmiyye târihi» nde muhtelif menfcâları- 
ma istinâden bu tuhaf mesele şöyle hülâ-
sa edilir (Zeki Magaamiz tercemesi, C. 3, 
1329 İstanbul tab’ı, S. 99-100) :

«Irak’da bulunan Süryâsaîler, Süryâ-
nî lisânım müteaddit! şekillerde yazarlar-
dı. O cümleden (Hatt-ı Satrancîlî) nâmı-
nı verdikleri bir hat var idi ki Kitâb-ı-Mu- 
kaddes’i bununla yazarlardı. Araplar bu 
yazıyı îslâmiyyetten evvelki bilinci asır-
da (35) iktibas eylediler. Bu iktibas, da-
ha sonra zuhûr eden devr-i intibaha bâis 
olan esbâbdan birini teşkil etti, işte bu 
yazıdan (Hatt-ı Kâfi) türedi. Her iki hat 
arasında bulunan müşabehet bugüne ka-
dar pâydâr durur.

(Hatt-ı Satrancîlî) yi Araplara nakle-
denlerin kimler olduğu baklanda ihtilâf 
vardır. En meşhur rivayete göre bu hat 
Araplara (Enbâr) ahâlîsi vâsıtasıyla in- 
tikaal eylemiştir. Şöyle ki: Enbâr ahâlî-
sinden (Bişr ibnî Abdülmelik-il- Kindi) 
nâmında biri - M (Dûmet-ül-Cendel) emî- 
ri (tîkeydir îfcni Abdülmelik) in biraderi 
idi - bu yazıyı (Enbâr) da öğrendikten 
sonra Mekke’ye giderek orada (Muâviye) 
cin pederi (Ebû - Siifyân) m  hemşiresi o- 
İlan (Sahbâ’ bint Harb ibnî Ümeyye) ile 
izdivâc eyledi. Bu münâsebetle Mekke a-

(25) Yâni Milâdın altıncı asrında.

hâlisinden bir kaş kişiye bu yazıyı öğret-
ti. Müteakiben Islâmiyyei zuhûr ettiği za-
man Mekke’de Kureyş’dcn yazı bilenler 
çoğalmış idi. Araplara yazıyı ilk nakleden 
zâtin (Ebû ■ Süfyân ibnî ümeyye) oldu-
ğuna dâir bâzı müverrihlerse hâsıl olan 
yanlış zehâb işte bundan neş’et ediyor.

Velhâsıl her halde şu sâfeit oluyor ki 
Araplar Hicretten biraz zaman evvel 
(Hatt ı Nshatî) yi Şam’a ( — Sûriye’ye) 
ticâret için azimetleri esnasında (Hav-
ran) dan ve (Hatt-ı Kufi) yi de Irak’dan 
Öğrendiler. Her iki yazı îslâmiyyetten son 
Tâki zamanlarda dahî anlarca mâruf kal-
dı. En müreccah tahmine göre Araplar 
bu iki yazıyı kullanmakta devâm ederek 
(Hatt-ı Kâfi) nin selefi olan (Hatt-ı Sat-
rancîlî) nasıl Süryânîler tarafından kü-
tük) i mukaddese-i îseviyyenin tahrîrin« 
tahsis edilmiş ise, (Hatt-ı Kûfî) de arap- 
larca Kur’an ve şâir nusûs-ı dîniyyenin 
tahrîrine ve (Hatt-ı Nabatî) dahî mürâ- 
selât ve mükâtebât-ı âdiyyeye tahsis edil-
miştir.»

(Mahmııd Es’ad Efendi) de «Târilı-i 
dîn-i Islâm» mda gene Arap menbâlan- 
na istinaden Arap yazısını ilk yazan an’a- 
nevi şahsiyyetin «Benî-Tayy» dan (Murâ- 
mir) isminde biri olduğunu kaydettikten 
ve ayni an’aneyi aynen anlattıktan başka, 
îslâmiyyetten evvel Hicaz’da okuyup - 
yazmanın Yahudilerle Hıristiyanlara mün 
hasır olduğundan şöyle bahsetmektedir 
(O. I, 1327 İstanbul tab’ı, S. 262-282) :

«... Ba’dehu bunu Enbâr ehline ta’- 
lîm ettiler. (Dûmet-ül-Cefndel) sahibi (U-

!. a  d .
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feeydir ibEî âbtMİİraelik) in birâderi (Bişs 
Ibni Abdülmelik) Enbâr’da taaHüm etti. 
Mekke’ye giderek (Ebû - Süfyân) in Saz ■ 
kardeşi (Sahbâ Mut flarb ?br:î tlmeyye) 
ile tezevvüc eyledi. Mekke halkından bâ-
zdan andan teaSftm eyledi. Bu sûretto 
Kureyş’den yazı yazanlar çoğaldı.

Hat, kaM-el-îslâm ve hattâ ba’d-el-ls- 
lâm bir müddet Yahüd-u-Nasârâya mün-
hasır idi. Katta Hicaz ehli iki fırkaya tef-
rik olunurdu; biri EM-î-KiiâMır M Yes- 
rib’de ( =  Medine’de) mukîm Yahûd ile 
Nasârâdır; diğeri Ümmîlerdir ki Mekke 
ahâlîsidir. Hicrete muasır o-lan- Cezîret-ül- 
Arab’da ve biraz müddet evvel Araptan 
tahsil görmüş kimseler hep Ârârnî veyâ 
îfcrânl terbiyesi almışlardı; dîn-i İslâmm 
lîîübeşşirleri olan Haaefâ (26) dahî Tev-
rat’ı 'okumuşlardı. Bunun da sebebi Cesî- 
ret-fil-Arafc’da yerleşmiş ola'n bir takım 
kabâil-i Halıûd’un meveûdiyyetidir.

Her ne kadar bâlâda kabl-î-BI’se Ku-
reyş’den yazı yazanlar olduğu gösteril-
mişse de, asılar eşhâs-s ma’dftdeden ibaret 
tir.»

Arap yazısının menşei ve teşekkül 
târihi hakkında yukarda gözden geçirdi-
ğimiz iki eserin Arap menbâlarından tel-
his etmek sûretiyîe ileri sürdükleri esas-
lar şöyle sıralanabilir:

1 —  (Kûfî) denilen en eski Arap ya-
zısını ilk yazan an’anevî şaîısiyyet «Benî- 
îayy» kabilesinden (Murâmir) dir;

2.—  (Murâmir), «Estranghelo =. Sat- 
rancîlî» denilen eski Süryânî yazısını esâs 
ittihâz ederek tertib etmiş olduğu «Kûfî» 
yazışım ilkönce Irak’m (Enbâr) ahâlisi-
ne öğretmiştir;

3 —  «Bâdiyet-ûş-Şâm» dairi (Dûmet- 
ül-Cendeî) şehrinin emîri olan (Ükeydir 
ibni Abdülmelik il-Kindî) nin kardeşi 
(Bişr ibni Abdülmelik) Enbâr’a gidip o- 
kuyup yazma öğrendikten sonra Mek-
ke’ye gelerek meşhûr (Ebû —  Süfyân) m 
kız - kardeşiyle evlenip yerleşmiş ve işte 
bunun üzerine bâzı Mekkelilere Irak’cîa 
tahsil ettiği «Kûfî» yazısını öğretmiştir; '

4 —  işte bundan dolayı bâzı Arap 
menbâlarmda Süryânî yazısının Arapça- 
ya tatbiki (Ebû - Süfyân) a izafe edilmiş-
se de-doğru değildir; zâten daha evvel de 
gördüğümüz gibi ayni rol (Ebû - Süfyân) 
tn babası (Harb ibni Ümeyye) ye izâfe e- 
dilmiştir;

5 —  «Satrancın» denilen eski Süryâ-
ni yazısının ilk defa olarak Arapçaya tat-
biki îslâmiyyetten evvelki asırda, yâni Mi-
lâdın Altıncı asrında olmuştur ;

6 —  işte bundan dolayı îslâmiyyet-
ten evvel ve hattâ sonra Arabistan’da o- 
kuyup - yazma bilenler Yahudilerle Kiriş- 
tiyanlardan ibaretti;

7—  Araplardan tahsil görmüş İrim-
seler hep Arâmî yahut İbranî kültürü al-
mışlardı ;

8—  «Kûfî» denilen ilk Arap yazısı-
nın teşekkülünden sonra ve İslâmiyetten 
evvel okuyup - Yazma bilen Kureyşîler 
«Eşhâs-ı ma’dude» den, yâni bir kaç kişi-
den ibâretti;

9 —  «Kûfî» yazısının îrak’dan gelmiş 
' olmasına mukaabil, «Nabatî» yazısından, 

doğan «Nesh» de Sûriye’den gelmişti.

(26) «Hanîfs- kelimesinin cemi: İslâmiyetten evvel Allahın birliğine îmân eden zümre.
İ. H. D.
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Bu eski Arap an’a'nesinin burada do- 
lîtıs esâsa ayırarak sıraladığımız menku- 
ulâtı içinde bugünkü ilmin kabûl edebile-
ceği tek  bir nokta yoktur.

Her şeyden evvel bir kere «Kûfî» ya-
ssısının mûcüdi sayıldığı için hakkında bir 
ç o k  rivâyetler mevcûd olan (Murâmir) 
talindeki şahsiyyet tamâmiyle efsânevî 
ve mevhum bir mûcifctir. Nitekim (Er- 
nest Renan)m bundan eve! de bahsi geçen 
Samı diller târihinin şu fıkrasında bu ef-
sânevî şahsiyyetin ismi bile Süryânîden 
muharref gösterilmektedir (1878 Paris 
'tab’ı, S. 351-352) :

« ... A raplar, alfabelerinin mûcidi o- 
Jarak (Moı-âmer) i ileri sürmekte mütte-
fiktirler; fakat bu isim tahlil edildiği tak-
dirde, Süryânî rahiplerinin ünvâm oîan

kelimesini bulmamaya .pek imkân kal-
maz; bu (Morâmer )in dolaştığı sahala-
ra göz gezdirildiği takdirde' ise, ilkönce 
frak’daM (Enbâr) a yerleştiği ve ondan 
sonra da (Hîre) ye gittiği görülür: İşte 
orada bir Kureyşînin vb diğer bir rivaye-
te göre de bir Kincimin kendisinden yazı 
öğrendikten sonra Mekke’ye idhâî ettiğin-
den bahsedilmektedir. »

(Ernest Renan), yukarda bahsi ge-
çen ve «Kûfî» yazısını Irak’dan Hicaz’a 
nakletmiş olduğundan bahsedilen (Bişr 
ibni Abdülmelik )in yazıyı işts bu (Murâ-

mir )den öğrenmiş olduğunu bir hâşiye 
ile teshîfc ettikten sonra, bu Arap an’ aııesi- 

• ne âit bir şi’rin Araplara hitâb eden Fran-
sızca tercemesini de şöyle nakletmektedir 
(Ayni eser, S. 353-354) ;

«... Araplar, alfabelerinin menşeini 
(Enbâr) mektebine bağlamakta müttefik 
tirler. Bıınu isbât için bir Kindî şâirin 
(M. Fresnel) tarafından, terceme edilmiş 
oîan şi’rinden şn parçayı iktibas etmekle 
iktifa ediyorum:

■— (Bişr) in size etmiş olduğu hizme-
ti inkâr etmeyin; çüaki o sizin iyi bir mür 
şidiniz ve parlak bir dahîniz olmuştur.

Size (Cezm =  Kûfî) yazısını getiren 
.işte odun

Karma - karışık dağılan şeyleri zap-
tetmeniz işte o sayede mümkin olmuş-
tur ;

Mechûlât içinde kaybolup giden şey-
leri tesbît edip mrattuldanaszı toplamak 
ve kendinize mâl etmek işte o sayede im-
kân dâhiline girmiştir.

İşte O' zamaiKİaııbeıî (kalemleriniz) 
i ileri geri işletip duruyorsunuz ve (Kis-
râ) ile (Kayşar) mirilere (27) karşılık 
tutabileceğiniz yazılara sâhib oluyorsu-
nuz.

İşte bu sayede Hımyer’in (Müsned) 
denilen yazısıyla Hımyerı kalemlerinin 
yapraklar üzerine sıraladıkları satırlara 
mııhtâc olmaktan artık kurtulabilirsa-ı 
niz.»

(27) Yâni hanlılarla Bîzanslılarınlrine. t  H. D.
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(Kurâaıir) İn efsânevî bir şaysiyyet 
olmduğu yalnız Süryânî raâhiplerinin 
ünvânındaa nıuharref bir isim taşıma-
sıyla değil, -ayni zamanda çok muahhar 
ve hattâ îslâmiyyetle muasır bir devirde 
yaşamış gösterilmesiyle de sabittir: Çün- 
ki «Kûfî» yazısını (Enbâr) dam (Mekke) 
ye, yâni Irak’dan Hicaz’a nakletmiş oldu-
ğundan bahsedilen (Blşr ibni Abdülme- 
Jik) o yazıyı işte bu efsânevî adamdan öğ-
renmiştir; (Bişr) ise İs-lâımiyyetin ilk yıl-
larında (Bûmet-ül-Cendel) emirliğinde 
bulunan (Ükeydir ibni Abdülmelik) in 
kardeşidir! Bu vaziyete göre o efsânevî 
(Murârnir) in de îslâmiyyet devrinde ve-
yahut îslâmm zuhûrundafı biraz evvel ya-
şamış olması lâzımgeiir: Halbuki, bun-
dan evvel de gördüğümüz gibi, Halep ci-
varındaki (Zebed) de bulunan eıı eski A- 
rapça kitabe Milâdın 512 târihine, yâni 
tslâmiyyetm zuhûrundan yüz küsur sene 
evveline aittir; fazla olarak, 512 târihin-
de kitabelere geçebilmiş bir yazının hiç 
olmazsa bir asırlık bir teşekkül târihi ol-
mak lâzım gelir. Bu hisâba göre de Kûfî 
yazı-sının Beşinci asırdan sonra teşekkül 
etmiş olmak ihtimâli yok demektir.

Arabistan’da yazının îslâraiyyetten 
evvel ve hattâ sonra da bir müddet Ya-
hudilerle Hıristiyanlara münhasır kaldı-
ğı, münevver Arapların da Ârâmî ve İb-
ranî yazılan kullandıkları hakkındaki ri-
vayetler de ayni sebeplerden dolayı tamâ- 
pliyle yanlış ve hakikate mugaayyirdir; 
hattâ Câhiliyyet devrinde yabancı diller-
den Arapçaya teroeme edilmiş bâzı kitap-
lar bile bulunduğu tesbît edilmiştir. (Er- 
nest Renan), yukarda bahsi geçen Sârnî 
diller târihinde bu noktayı şöyle anlatır 
(1878 aris tab’s, S. 352) : -

ve! da Araplarûnn en aşağı hisapîa bâzı 
ltimselerîn okuyup - yazma bildiklerini ve 
.hattâ bâzı meşkûk kitapların Arapçaya 
terecine edilmiş eserler olduğunu bütün 
vusulüyle isbât eden kat’î deliller elde et-
miştir.»

Sorbon profesörlerinden (Regis Blac- 
here) de Kur’ân-ı - Kerîm tercemesiiiö 
Medhaî olarak te’lîf ettiği- «İntroduction 
au Coran» ismindeki kıymetli eserinde 
Mekke’de okuyup - yazma nisbeti mesele-
sinden şöyle bahsetmektedir (1959 Paris 
tab’ı, .S, 6) :

«Altıncı asrın shılannda Mekke ile 
Hicaz’da yazı san’atı istisnaî bir şey ol-
madığına göre, acaba intişar nisbeti ne o- 
labilir?

Hadîse nazaran Hazret-i Muhammed 
devrinde, mukaddes şehirde okuyup - yaz 
ma bilenlerin sayısı takriben on beşten 
fazla değildi. Bununla beraber, şu nokta-
yı da tesbît edelim ki bu rivayet (Ümmî) 
kelimesinin yanlış bir tefsirinden müte-
vellittir; çünki, aşağıda göreceğimiz gi-
bi, bu kelimeye (okuyup - yazma bilmez) 
mânâsı tamâmiyle yanlış olarak izafe e» 
dilmektedir.

Hakikatte ise, Mekke gibi bir ticâret 
merkezinde kalem tutmasını bilenler pek 
çoktu. Fazla olarak, kâtibin tefeciyle ka-
rıştırılarak istihfaf ve istiskaal edildiği 
bedevi muhitlerinde vukua gelen ahvâle 
tamâmiyle mugaayir olmak üzere, kalem 
kullanmasını ve yazı okumasını hilen bir 
adam Mekke ile koıfışusu olan Tâıf şeh-
rinde oldukça i’tihâra mazhar olurdu.»

Bu fıkranın altında bulunan (6) nu-«... (M. Sprenger) İslâmiyyetten ev-
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maralı haşiyede de' Profesör (îîegis Blac- 
here) Mekke’de okuyup - yazma bilenle-
rin sayısını on beşe münhasır gösteren 
rivayet münâsebetiyle şu mühim noktayı 
tavzih etmektedir:

«Lammens’in reddettiği bu rivayet 
filhakika müdafaa imkânından mahrum-
dur. Fazla olarak (İbni-Sa’d) in toplamış 
olduğu muhtelif Hadîslerden anlaşıldığı-
na göre Medine Müslümanlarının esir et-
miş oldukları Mekkelilerkı her biri on 
Medine gencine okuyup - yasma öğretmek 
şartiyle âzâd olmuşlardır. Nihayet şu ka-
dar denilebilir ki yazı saıı’atı Medine’de 
azdı ama Mekke’de öyle değildi. Zâten o 
Hadislerden biri bu noktayı tamâmiyle 
tavzih etmektedir.»

Mekke’de okuyup - yazma bilenlerin 
sayısını on beşe münhasır gösteren riva-
yetin doğru olmadığı (Regis Blachere) in 
İslâm menbâlarına istinaden Vahy - kâ-
tipleri hakkında verdiği şu îzâhâtla da 
sabit' olmaktadır (Ayni cilt, S. 12-13) :

«Hazret-i Muhammedi’m maîyyetinde 
kâtiplik etmiş zevâtm isimleri malûmdur. 
Bunlara ait bir çok listeler varsa da, bu 
kâtiplerin hangi devirlerde o vazifelere 
başlamış oldukları İliç birinde tavzih edil-
mediği gibi, aralarında tevâfuk da yok-
tur.

(Moâz ibni Cebel) in, (TJbeyy ibni 
Kâ’b) in ve (Zeyd ibni Sabit) in isimleri 
hemen bütün listeler arasında müşterek-
tir; (Ebu-d-Derdâ) ile (Ebu-Zeyd ibni Sa-
ban) isminde bir zâtla İsimleri de hepsin-
de sık sık geçmektedir; istikbâlin halîfe-
leri olan (Ebu-Bkr), (Ömer) ve (Ali) nin 
İsimleri de musarrahtır. îşte bu suretle

(Kâtipler )in yekûnu kırkı bulmaktadır: 
Bunların (Ali) ve (Ebu-Bekr) gibi bazı-
ları ilk ihtida eden esbaptandı ve (Ebu- 
Süfyân) gibi bâzdan da son saat müîıte- 
dîlerindendi.»

■Yalına Vahy - kâtiplerinin mâlûm o- 
la» sayısı kırkı bulduktan sonra, Câhiîiy- 
yet devrinin sonlarında Mekke’de okuyup 

yazma bilenlerin on beş kişiden fazla ol-
madığım nasıl iddia edilebilir?

(Mahmud Es’ad Efendi) de «Târîh-i 
din-i îslâm» unda bu meseleyi şöyle îzâh 
etmektedir (132? İstanbul tab’ı, S. 264 —• 
625) :

«Hattın Medine’ye dühûlil. — ÎTesrib 
( —. Medine) halkı çiftçi bir kavm oldu-
ğundan okuyup - yazma bilmezlerdi. Hat, 
brada Hioret-i Nebeviyyeden sonra inti-
şâr etmiştir.

Şöyle kî; Bedir mulıârebesinde sa- 
ıtâdîdu Kureyş’den vesâireden yetmiş ki-
şi esir düşmüş ve her birine îidyei-necât 
olarak bir mıkdâr mâl tâyin edildiği gibi, 
bunu edâ edlemiyesıler için dahî medîne 
ehlinden onar çocuğa yazı ta’lîm etme-
leri şart kılınmış idi. Edâv-ı mâle mukte-
dir olamayanlardan her biri on çocuğa 
yazı öğretmedikçe ıtlak olunmazdı.

Bu suretle hat Medine’de intişâr ettiği 
gibi, gerek zamân-ı Nevebîde ve gerek 
ba’dchu hangi «ahiye fethedilse orada te-
amülüm eyler idi.

Sadr-ı Islâmda yazı ile iştihar eden 
lerden bâzdan kibâr-ı eshâbdan Ömer, 
Osman, Ali, Talha, Ebu - Ubeyde, îibeyy- 
ibni-Kâ’b, Zeyd-ibni-Sâbit, Yezîd ibni Ebî-

.u iV J \
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Süfyaa’dır. Kazref-i ePygemberin kâtip-
leri kırk ü je baliğ olmuşta.»

İşte bütün bunlardan anlaşılacağı gi-
bi, bâzı Garp müelliflerince eski Yunan 
demokrasisine bile tercih edilen Mekke 
cumhûriyyetinde okuyup - yazma çok yay 
gm bir haldeydi ve zâten Şarkla Garb’ın 
ticarî ve İktisâdi münâsebetlerini tanzim 
eden bir merkezin başka türlü olmasına 
imv.ân yoktu. Bilhassa muahhar İslâm 
âleminde bu bakımdan yanlış bir telâkki-
ye meydan veren en mühim sebep, İslâ- 
miyyetten evvelki devre «Câhiliyyet» ve 
Mekke halkına da «Ümmî» denilmesinde 
gösterilebilir: Hakikatte ise bu tâbirlerin 
beT ikisi de yanlış tefsir edilmektedir; 
çünlri bunlar okuyup - yazma mefhûmiy- 
le değil, Müslümanlıktan evvelki dînî va-
ziyetin iptidaîliği üs alâkadardır.

(Mahmud Es’ad Efendi) merhum, 
gene o kıymetli «Târîh-ı dın-i İslâm» mm 
birinci cildindeki «Cezîretül-Arab’m  fü- 
nun ve edebiyyâtı» faslında târihî bir ıs-
tılah şeklini almış olan «Câhiliyyet» tâ-
birini- şöyle izah etmektedir (1327 Istan 
bul tab’ı, S. 279) :

«Bi’set-i Nebeviyyede» evvel Cezîret- 
üi-Arab’ın, bulunduğu hâl, ki Arabın 
devr-i kahramânîsidir, (Câhiliyyet) ile 
tavsif edilmekte ise de, bundan maksat 
emr-i dinde cehldir; yoksa rab ulûm-u-fü- 
tıundan bM-külliyye bî-behre değildi...»

Efendi merhum, yanlış olarak «Ce- 
hâlst»le karıştırılan «Câhilliyylet» mef-
hûmunu işte böyle izah ettikten sonra, 
o zamanki Arapların umûmî kültür seviy- 
yesi hakkında da ayni cildinin ayni ve 
müteakip sahifelerinde şu îzâhâtı ver-
mektedir :

Cezîret-ül-Arab’da kasabâi (— ka-
sabalar, şehirler) ve mukîm ahâlî ( =  ha- 
zarîler) ısevcûd olduğu gibi, ticâret dahî 
hayli ilerlemiş idi. Ale-l-husûs Arab gaa- 
yet rakik ve hissi bir şiir husûle getirmiş-
ti ki bu hâl anlara isnâd edilen kabalık ile 
kaabil-i telif depd ir.

Arabm nasıl zeki bir kavm idüğü bâ-
lâda görülmüştü. İşte bu zekâları oîıları 
-tedricen temeddüne sevkeimiştir. Eğer 
mevkileri müsâid olsaydı, Dicle ve Fırat 
sahilinde ikaamet eden diğer ümem-i Sâ- 
miyyc veyâhut Arabiyye-i-Saîde!yi teşkil 
eden Yemen ahâlîsi gibi bir derece-i me- 
desıiyyete vâsıl olurlardı. Arabm zamân-ı 
(Câhiliyyet) i, Yunaîlerin edvâr-ı evve- 
liyyesine müşabih olup medeyyetin her i- 
ki kavimdeki neşv-ü-nemâsı cvsâf-ı mü- 
teşâbihe ibraz etmektedir».

Tıpkı (Câhiliyyet) kelimesi gibi, 
(Ümmî) tâbiri de yanlış tefsir edilmiş, bi-
rincisinin «Cehalet» zannedilmesine mu- 
kaabil, İkincisi de «Okuyup - yazma bil- 
miyen kimse» mânâsına alınmış ve hattâ 
asırlardanberi hep o.mân&ya kullanılmış-
tır.

Son zamanlarda Garp âlimleri bu te-
lâkki üzerinde ehemmiyetle durmakta 
ve bunun yanlışlığım muhtelif delillerle 
tenvir etmektedirler. Meselâ Paris E- 
debiyyât fakültesiyle Şark dilleri mekte-
bi profesörlerinden kıymetli müsteşrik 
;(Regis Blachere )in Kur’ân-ı-Kerim terce- 
meşine Medhal olarak yazdığı cildin baş-
larında bu nokta Şöyle îzâh edilir (întro- 
duetion au Coran, 1959 Paris tab’ı, S. 8 ):

«(Nebiyy-i ümmî) terkibi (câhil Pey- 
gember) yahut (okuyup ■ yazma bilmi-
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yen Peygamber) mânâsına gelmez, (Müş- 
rildere gönderilmiş Peygamber) mânâsı-
na gelir ve Arapçanm (Ümmet) kelime-
sinden çıkmış olan bu (Ümmî) vasfı hiç 
şüphesiz ki îbrânî dilinin (Dünyâ millet-
leri) ve (Müşrikler) mânâlarına gelen ve 
Medine yahudilerince de mâlnm olması 
îcâb eden (ümmet hâ-olâm) tâbiriyle a- 
lâkaeiardır».

(Profesör (Blachere) bu izahım bâ-
zı İslâm v.e bilhassa Arap menbâlanyla 
da te’yîd etmektedir. Bu vaziyete göre 
«Câhiliyyet» kelimesinin de, «Ümmî» sı-
fatının da okuyup - Yazma meselesiyle 
hiç bir alâkası yok demektir.

Netice i’tibâriyle okuyup - yazma bi-
lenlerin bilhassa Mekke’de mühim bir ye-
kûna baliğ olduğu muhakkaktır. Yalnız, 
yukarda gözden geçirdiğimiz Arap an’a- 
nesinde yanlış olarak pek muahhar ve a- 
detâ İslâmiyyetle muâsıı* sayılacak kadar 
yeni teşekkül etmiş gösterilen yazının 
Beşinci asra dayanacak kadar eski oldu-
ğu bundan evvel bahsi Arapça kitabeler-
le sabit olmakla beraber, o zamanki şek-
linin aşağıda gözden geçireceğimiz ipti-
dâi vaziyetini de inkâra imkân yoktur.

ğürnüz gibi, Arap yazısının menşeiııden 
i’tibâren asırlar geçtikçe bir takım harf-
ler aşına aşma birbirini andıran istihale-
lere uğramış ve işte bundan dolayı her 
hangi bir şeklin hangi sesi veyâhut sesle-
ri ifâde ettiği anlaşılmayacak bir hâle 
gelmiştir. Bunun ne demek olduğunu an-
lamak için en çok kullanılan (Nesih) ya-
zısından bir iki misal göstermeyi zarûrı 
görüyoruz. Meselâ şu.:

şekli Arap fonetiğinin hem (B), hem 
(T ), hem (Th) seslerini ifâda edebiliri 
Tıpkı bunun gibi:

harfi de hem (C), hem (H ), hem (Kh) 
seslerinin işaretidir.

'J -

4 —  Noktalama ve harekeleme inkı-
lâbı:

. İsîâmiyyetin zuhûrune kadaf çok ip-
tidâi bir vaziyette kalan Arap yazısının 
başlıca müşkilâtı şu üç noktada toplana-
bilir :

Şekli de hem (R), hem (Z) okunabilir. 
Tıpkı bunun gibi, iki muhtelif ses ifâde e- 
den diğer bir takım harfler daha vardır; 
meselâ:

1) Bâzı Garp âlimlerinin yukarda
gözden geçirdiğimiz ifâdelerinde gördü- şekli hem (S), hem (Ş) karşılığıdır.



_
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ve .gene « t a »  ü§ nokta konularak

=  Th) harfleri elde edilmiş

Harfi de hem kaim (T), hem kalın (Z) 
seslerini ■yelebilir.

Şekli ise hem İP), hem (K ) karşılığıdır.

Böyle bir yazı ile Kur’an okumak şöy 
le dursun, alelâde bir mektup okumak bi-
le mühim bir ustalık meselesidir ve an-
cak ayni bir kelime içinde bulunan diğer 
harflerin yardımıyla, yâni karina ile yazı 
sökülebilir: Bu vaziyet, âdeta bir bilme-
ce halli gibi bir şeydir ve yasandan ziyâ-
de okuyanı müşkil vaziyette bırakır.

îşfce bu böyük mahzûra karşı İslâmiy 
yetten sonra noktalama çâresi bulunmuş 
ve o sayede her sese mukaabil ayn bir 
harf te’mîn. olunmuştur. Meselâ, yııkank: 
işaretlerden birincisinin altına bir nokta

konularak =B), üstüne iki

tir.

İkinci şekil de ayni muameleye tâbi' 

olmuş ve noktasız vaziyeti ^  • .=  K5

sayılmış, içine bir nokta konulmak sure-

tiyle ( fo  = C )  ve nihâyet
' w

üstüne bir nokta konulmak süreliylef da

( =• Kh) harfleri vücûda

nokta konularak ( -  r£)

getirilmiştir.

Üç üncü harfte noktasız vaziyet -(

— E) ve üstünde bir nokta

olan şekil de ( •htaJ  =  Z) hâline gel 

iniştir.

Dördüncü şekilde noktasız vaziyet 

C yİ t-U “  ve ÜÇ noktalısı da
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( Ş) sayılmıştır.

.( J? ) şekli noktasız vaziye-

inde kalın (T ) vs noktalı vaziyetinde de

k a im  ( 2 )  dir.

tır. Tıpîa bunun gibi» diğer bir takım 
eski nüshalarda da . . . f

C v C r  -  wtâb) kelimesi

C t | * T  - k t b ) ,<

f  — enhâr) kelimesi {

t ) harfi ise hiç noktasız bı-

rakılmamış» üstünde bir noktalı şekli 
(F) ve iki noktalı şekli de (K) i’tibâr e- 
dilmiştir. -  ^ . J

Bu -noktalama usûlüne «Tenkıyt» ve 
«I ’câm» denilir.

2) Eski Arap yazısında gerek kısa, 
gerek uzun sesli harflerin mevcûd olma-
ması da o yazının okunmasının soü dere-
ce güçleştiren ikinci bir âmildir. Meselâ 
Kaahire’de bulunan eski «Hicaz» yazılı 

bir Kur’an nüshasında

kaale) kelimesi

- snhr), (

=  kâflrûn) kelimesi 

C , OjŞjhS — kfrûn)

müslimât) kelimesi (

<ÛVsC* -  mslmt), (

. — kelim&t) kelimesi (

c , ı j r

’̂ h İt -

ç j ğ  — M) va
=  klmt) vs nihâyet

O Sâlihât) kelimesi de

» ceıınât) ■ kelimesi de (

=  cennet) şeklinde yazılmıştır.

Bu güçlükler de, gene îslâmiyyetin 
-sîht) şeklinde yazılmış ilk devirlerinde bâzı sessiz harflere uzun 

sesli harf rolleri verilmek sûretiyle izâle
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edilmiştir: Meselâ ( 

delhâce (â), ( *)jf

( . lS  } harfi de W) sesini verniye 

başlamış ve işte bu süreile mtttred olan

< . “  cermet) » »  

oun cem’i olan { == cennât)

şekli birbirinden ayırd edilebilmiştir.

\ ) harfi in-

) harfi (û) ye

3) Sesli harf yokluğundan hâsıl olan
böyük mtişkilâtı yalnız üç uzun ses işâre- 
tiyle telâfi etmiye tabii imkân olamaz. 
Her dil bünyesinde çok böyük bir yekûn 
tutan kısa sesleri ifâde edecek şekiller 
bulunmadıkça her hangi bir yazının zah-
metsiz ve doğru okunması tabiî kolay de-
ğildir. Meselâ (ktb) harflerinden miirek-

keb olan ( )  kelimesi, Arap

çada ayni kökten çıkıp muhtelif mânâ 
ifâde eden üg muhtelif kelim® şeklinde o* 
kanabilir:

A  —  Bîri (Ketebe =  yazdı),

îşte bundan dolayı, sessizlerin ara-
sında sesliler bulunmadıkça, bu (ktb) ke-
limesi (ketebe) mi, (kütibe) mi, yoksa 
(kütüb) mü okunacaktır? Hasıl tâyin edi- 
lebilir?

k o

Tıpkı bunun gibi, ( ilm)

kelimesi de (alem) ve (alime) şekillerin-
de okunabilir.

Bu böyük mahzur da «Hareke» deni-
len ve harflerin altlarıyla üstlerine konu-
lup kısa (a /e ), (i) ve (u) seslerini veren 
işâretlerle izâle edilmiştir: İşte bundan 
dolayı (Hareke) demek, netice i’tibârlyle 
kısa «sesli harf» demektir. Fakat bu işa-
retler yalnız sesli harfler sâhasma da mün 
hasır kalmış değildir: Bir sessiz harfi çift

okutan, ve «Şedde» denilen ( ) i-

şâreıiyle uzun (â) sesini veren ve hattâ 
eskiden diğer sesli harfler için de kulla-

nılan ( '**’ =  Med), kelime son-,

larmda (un), (en) ve (in) seslerini verip

(Tenviri) denilen ( & ) şekliyle

sessiz harfleri sâkin okutan ( 8

•— Oezm) gibi isâretler ds vardır,
B — Bîgeri .(Kütibe =  yazıldı),

C — Ve nihayet üçüncüsü de (Kü- Câhiliyyet yazısı îslâmiyyete intika-
tüb =  Kitaplar) şeklinde sıralanır! al ederken işte bu istihalelerle tekâmül
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etmiş vs bilhassa Kur’ân-ı-Kerim ilk de-
virdeki noktasız ve harekesiz şeklinden 
sonra artık dâinıâ noktalı ve harekeli ya-
zılmaya başlamış ve bu usul kafi bir te-
amül hâlini almıştır.

Yalnız dînî metinler hâricindeki ya-
zılar ister el, ister matbaa yazısı plsun, 
hep harekesiz yazılmaktadır. Hattâ bir 
çok dînî yazılar bile harekesizdir. İşte 
bundan dolayı «Hareke», bilhassa K u r-
an yazısının bir husûsiyyeti şeklini almış-
tır.

Gerek sessiz harfleri birbirinden a- 
yırrd eden «Nokta» mn, gerek bâzı ses-
sizlerin uzun sesli harf şeklini almasının 
ve gerekse kısa seslerle şâir telâffuz husû- 
şiyyetlerini temin ederi. «Hareke»nitı muh 
telif istihalelere ıığrşmak süratiyle geçir-
diği teşekkül târihi hakkında Şark men- 
fcalarmda bazıları birbirini tutmayan bir 
takım an’anelerle rivayetlere tesadüf edi-
lir. Bunlara mukaabil, bir de Garp men- 
bâîarmdaki son tedkikler vardır. Arap 
an’anelerine istinâd eden Şark meribâla- 
rındaki rivayetler (Corci Zeyrîân) m «Me 
deniy'yet-i îslâmiyye târihi» nde şöyle hü-
lâsa edilmektedir (Seki Magaamiz terce- 
mesi, C. 3, 1329 İstanbul tab’ı, S. 102 - 
103):

«HAREKELER. —  Islâmiyyetîn ip- 
tidâlannda Kur’ân-ı Azîm-iiş-şân kurrâ’- 
m ( =  Hafızların) ezberinde mahfuz bu-
lunduğu için tilâvetinde ihtilâf zuhûrun- 
da» korku .yoktu.. Bandan mâada Kuriâ- 

■ b e  cem’-ü-tedvîa edildiği ve ehl-i-îslânun 
çoğaldığı zamana kadar Kur’âmn nakl-i' 
âyâtmda ve elfâzının zabtında sen derece 
dikkat ediliyordu.

Birinci ssr-ı Hicrinin nısf-ı evveli geç 
tip  halde Kur’an hem harekesiz ,hem nok 
tasız*. Yazıda en evvel vücûduna ihtiyaç 
görülen şey harekeler olduğu gibi, bu ha-
rekeleri ilk resmeden zât de 89 sene-ı His- 
riyysemde vefât eden Naîıv-i arabînin vâ» 
zı’-ı kavâidi .. (Eba-l-Esved id-DueK) idi, 
Müşârânileyh kelimeleri ayırmaya, yahut 
harekeleri göstermiye mahsus bîr takım 
noktalar vaz’eyîedi. Arabi elifbâyı noktalı 
yapan zâtin müşarünileyh olduğuna dâir 
hâsıl olan tevehhüm işte bu hareke işa-
retlerini koymaktan neş’et ediyor,

Hakîkat-i halde (Ebn-l-Esved ld-Du- 
elî) tarafmdan yazıya vaz’olunan nokta-
lar (B â= B ) yî (T â = T ) den, yâhut 
(C îm =C) yi (H â=H ) den tefrik için de-
ğil, ismi fiilden ve fi’li harften ( =  edat-
tan) tefrik içindi. ZaniM gâalibe göre mü 
şarünîleyh bu sûret-i tenkıyti îrak’da kom 
şulan bulanası Keldânılerden, yahut Şiir-, 
yânflerden iktibas eylemiştir. Çiinki ak- 
vâsıı-ı mezkûrede bir takım böyiik nokta- 
Jarvardı ki fen noktalar harfin mahrecini 
tâyin etmek, yâhut bulunduğu kelimenin 
isim, yâhut fiil, yâhut edat okluğuna gös-
termek için o harfin altına, yâhut üstüne 
yaz’ olunurdu. SüryânUer meselâ

•»

=  ktb) kelimesini yazdıkları zaman bu 
kelime. (Ki^âb) m eera’i olan isim ola-
bileceği gibi mâz-i malûm veyâ mechâl 
de olabilir. İşte bu cihetleri.tefrik etmek 
için o noktaların fetfiB.âlİBe lüzum gör-
müşlerdi.

Bundan mâada ha noktaların isiF- 
mâlinden biraz zaman evvel hareke ye-
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rine kaaim olmak üzere ulemây-ı Süryâ- 
niyyeden (t a ’kuub-ur-Ruhâvî) tarafın-
dan bir takım noktalar îcâd olunmuştu ki 
banlar evvsî-i-emröe harflerin içine )so  ̂
kusturulur noktalardan ibaret iken bi-1- 
âhire harekât-ı selâse (Fetha =  Üstün, 
Zamme =  Ötre, Kesre =  Esre) yerine 
kaaim olmak üzere nokat-ı müzdevice 
( =  Çift noktalar) şekline tahavvül eyle-
di. Bunlar hâlâ, Süryâmlerle Keldâ- ■ 
inlerde müsta’meldir. Bunu miieyyicl- 
edilleden olarak (Ebu-I-Esved id-Duelî) 
harflere hareke koymak istediği zaman 
maiyyetine verilen kâtibe:

Harfi telâffuz ederken ağzımı açar-
sam noktayı harfin üzerine, ağzımı büzer-
sem noktayı harfin için, aşağı doğru kı-
rarsam noktayı harfin altına korsun!

diyerek o suretle teukıytöe bulunmuş ol-
masıdır.

Daha sonra Araplar bu noktaları isti’- 
mâl etmiye başlıyarak ale-l-ekser yazının 
renginden başka bir rengiîe yazarlardı. 
Kitâbnâne-i Hıdîvî’de bu şekilde tenkıyt 
edilmiş Kûfî yazı ile bir Mushaf gördük. 
Kaahire civarında Amr camiinden alı-
nan bu Mushaf en eski Mushaflardan ma’ 
dûddur. Böyük kıt'ada ceylân derileri ü- 
zerine ve siyah mürekkeple muharrerdir. 
Hâvi olduğu noktalar kırmızı renktedir.

(Ebu-l-Esved) in ta’rîfâtı veçhile bu 
Mushafta harfin üzerine bulunan nokta 
fethayı ( =  Üstünü), ortasında bulunan 
nokta zammeyi ( —. Ötreyi) ve altında 
bulunan nokta kesreyi ( =  Esreyi) gös-
teriyor».

(Gorci Zeydân) m bu izahatındaki 
başlıca noktalar şöyle sıralanabilir:

1 —  ilk Kur’an metinlerinde nokta 
ve hareket yoktu;

2 —  Araplar içinde bu lüzûmu takdir 
edip ilk teşebbüse geçen zât, Hicretin bi-
rinci asrında yaşamış olan (Ebu-l-Esved 
id-Duelî) dir;

3  _Eu zât birbirine benziyen harfle-
ri ayırd ,eden noktalârıdan evvel hareke-
leri îc-âd etmiştir;

4 —  (Ebu-l-Esved) in îcâd etmiş ol-
duğu harekeler daha sonra takarrür eden 
işaretler seklinde. olmayıp noktalardan 
ibarettir;

5 —  Bu mûcid o icadında Keldânî ve 
Süryânî yazılarında da ayni rolü oynayan 
noktalardan mülhem olmuştur;

6 —  Hareke vazifesi gören bu ilk nok-
talar, siyah yazılı metinlerden kırmızı 
renkleriyle ayrılırdı.

Bunların en mühimmi, harekenin 
harf noktalarından evvel teşekkül etmiş 
olması ve ilk harekelerin muahhar işaret-
ler şeklinde olmayıp noktalardan ibaret 
bulunmasıdır.

Ayni menbaın 104 - 10:6 ncı sahîfele- 
rinde de «İ’câm» denilen noktalama hak-
kında şu târihi îzâhâta tesadüf edilir:

«Hatt-ı arabî Araplar tarafından Sür- 
yânîlerden ve Nabatîlerden iktibas edildi-
ği zaman noktalardan hâlî idi. (Süryânî 
yazılar bugüne kadar noktasız durur). 
Noktaların sonradan ilâve edildiği müsel-
lem ise de hangi târihte nokta konulma-
ya başladığı suret-ı kat’iyyede mâlûm de-

9.17
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ğildir. Fakat her halde nokta vaz’ı eski-
dir. Karâia-i ahvâlden anlaşıldığına göre 
İsîâmlar bâlâda zikri geçen hareketleri 
isti’mâl ettikten sonra, harflerin birbirin-
den tefrik edilememesinden yanlış okun-
duğunu ve bir çok tereddüd ve iltibaslara 
düşünüldüğünü görerek nokta vaz’ma lü-
zum görmüşlerdir. Çünki miirûr-ı zaman 
ile Ara» olmayan İslâmîarm ıriıkdârı ço-
ğalmış idi.

Lisân-ı aslîleri Arabi olmayan bu ne-
vi İsîâmlar hurfif-i hecâdan şeklen yekdi-
ğerine müşabih olan (Cim — C) ve (Mâ 
= H ), (Sin =  S) ve (Şîn =  Ş ), (Bâ =  B) 
ve (Tâ =  T) ve (Thâ — Th) harflerini 
birbirinden tefrik meselelerinde müşki-1 
I â t a düşmüşlerdi. Bu nıüşkilâtı mülûk-i 
Emeviyyedeh (Abdülmelik bini Mervân) 
zamanında Irak’da vâlî bulunan (Hac- 
câc) ilk zât olmak üzere .nazar-ı-dikkate 
alarak çâre-sâz oîmak istedi. (tbni-Khal- 
likân) diyor ki (C. 1, S. 125) :

—  (Haccâc), maiyyetinde bulunan 
kâtipleri ııezdine celbederek yedîğerine 
şeklen müşabih olan harflerin üzerine 
birbirinden tefrik için aiâmât-ı mahsûsa 
vaz’ı lüzumunu ihtar eyledi. Rivayeti 
göre bu işi der’uhde eden zât (Nasr ibni 
Âsim) idi. (Nasr) noktaları muhtelif yer-
lerde olmak üzere birer ikişer vaz’ettı. 
Halk uzun müddet bu şekilleri isti’mâl 
eyledi. Noktasız yazı yazmazlardı. Fakat 
bu noktaların isti’mâli ile dahî yazıda 
tashîf ( =  Yanlışlıkla değiştirme, yanlış 
yazma) vukımnuıı ö'nü alınamadığından,' 
î’câmı ihdasa mecbur oldular. Yazıda 
noktalar ile beraber î ’câmı da isti’mâl e- 
derlerdi.

(Îbîii-Khallikân) m bu ibaresinde

öyle bir miiphemiyyet vardır ki bundan 
ne demek istenildiği ve (Tenkıyt) ils 
( î ’câm) arasında ne gibi bir fark bulun-
duğu anlaşılamıyor.

Çünki, (Teniııyi) iie ( î ’câm) ayni 
mânâdadır. Bundan mâada (Tenkıyt) 
den maksat harekeler olmak da müsteb’- 
addir. Zîrâ harekelerin vaz’ma, lüzum gös-
teren Sıâl tashîffeı çokluğa, yâni noktala-
rın ihtilâfı ile kırâette hâsıl olan ihtilâf-
tan ibarettir. Şu hâle göre zikrolımaıı nok 
talar lıurûf-i müteşâbiheyi birbirinden 
tefrik etmek işin ( î ’eâm) kabilinden ol-
mak iktizâ eder. Maamâîih şnıasa anla-
şılıyor M mûmâiieyh (Nasr) bütün elif- 

. bâya noktalar vaz’etmemiştir. Yalnız kes- 
retle vürûd eden bu iltibasa ' sebebiyyet 
vermesinden korkulan bir kaç harfi nok-
talı yapmıştır.

Baha sonra dürüst okumak ancak 
bugünkünde olduğu gibi bütan harfleri 
noktalı yapmakla mümkfrı olabileceği aıı 
kısılmakla ona göre noktalar konulmuş 
ve buna ( î ’câm) nâm verilmiştir. Kitâb- 
hâne-i-Hıdîv’de yazıların teşhir olunduğu 
mahalde 91 sene-i Hieıiyyesi târihini hâ-
vi, üzerinde Arapça yazılı sazdan ( =  Pa-
pirüs) bir sakîfe mahzurumuz oldu. Bu 
yazıda noktalar mevcuttur. Şu kadar ki 
noktalar bâzı. hurûf-i müteşâbiheye mün-
hasırdır. Meselâ (Yâ =  Y) ve (Tâ =  T) 
den tefrik etmek için (Bâ =  B) ye nokta 
konulmuş. Kezâlik (Sin =  S) den ayır-
mak için. (Şîn =  Ş) nin üzerine müstevî 
bir şekilde iiç nokta vaz’edilmiş.

Bu teşhîrgâhfca küçük kst’ada ceylân 
■derisi üzerine yazılmış Mushaflar dahî 
gördük. Bunlarda da harekeleri gösteren 
noktalar kırmızı, ( î ’zâm) için vaz’edilen

2 1 8
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Maamaflh yazıda bu hâl muttarit değil-
di. Bâzan eski olduğu halde noktalı ve 
hakereli yazı bulunduğu gibi, bâzaa da 
dalsa yakısı bir zamanda yazılmış iken 
hareke noktası olmayan yazılara ela tesa-
düf edilmektedir.

Bundan anlaşılıyor ki Araplar birin-
ci asr-ı Hicrinin ortasından i’tibâren heır. 
harekeleri, hem noktaları kullandıkları 
halde bunların isti’mâlinden fıoşîamaz- 
iaı-dı.. Mushaflar vesâire gibi zabt-n-dik- 
kaii müstelsim olan kitaplardan başka, şey 
lerüe hareke ve noktaların isti’raâîini is-
temezlerdi. Noktasız yazıyı, bâ-husüs 
rnıürselün-ileyh âlim bir zât ise, mürec-
cah addederlerdi. Rivayete göre Bevîei-i 
Alsbâsiyye ümerâsından (Abdullah ibni 
Tâhir) e bir yazı gösterildiği zaman mü-
şarünileyh :

— Noktaları olmasa E.® güzel yazıdır i 
demişti.

—  Mektupta noktaların çokluğu mür- 
se'üii-zleylîirı ilm-i-irfânı hakkında şüphe-
yi mutazammmdır!

derlerdi. Bâzaa noktalar yüzünden ma - 
zarratlar vuknulıulıırdu. Rivayete göre 
hulefây-ı AbbSsiyyeden (Ca’fer Mütevek-
kil) valilerinden birine:

—  İslâm olmayanların tahrîr-i nüfû-
sa™  icra ederek mıkdarlarmı bize bil-
dir!

Diye bir emir göndermiş ve emirname-
de (Ihsa etmek =  Saymak) filinin sıy-

ga-i emri olan ( — gay)

kelimesini kullanmış idi. Kelimede bulu-

nan (Hâ =  H) nin üzerinde nasılsa bir 
nokta hâsıl olduğundan vâlî emri (

■ CjZİ>\

—  Hadımlaştır!) suretinde telâkki ede-
rek dâhil-i vilâyetinde bulunan gayri-
müslimleri toplayıp tavâşî ( =  hadım) 
etmiş ve anlardan iki kişiden mâadası a- 
meliyyât-ı vakıadan helak olmuştu?..

Kâtipler medeniyyet-i îslâmiyyenin 
geçirdiği devirler esnasında yazıyı nokta- 
lı veya noktasız yazmakta muhayyer kal-
mışlardır. Fakat ekseriyyâ noktası? 
yazarlardı. Bunun neticesinde biı 
çok ahvâlde bu Iıusûsen garip ma-
nisiler isimlerinde ve şâir elfâz-ı ga-
ribede iltibas vukuu’buhnuştur. tldebâ 
ulûm ve fünûna dâir olan kitaplarda nok-
ta istfmâllsi lâzım vs muvafık gördükle-
ri halde, muhâberâtta nokta kullanılma-
sın? çirkin bulduklarından ins ve hüsn-i- 
hattafci iktidar ve gururlanma binen yal- 
pız sözün fasâhati ve hatim güzelliğine e- 
hemiyyet vererek tahrirde muhtasar bir 
üslûp, ihtiyâr ve ufak belîğ cümleler ile ik-
tifa ederler ve fazla îzâhâi i’tâsmı ve nok-
ta ve hareke vaz’raı kitabette bir aez-ü- 
taksîr addeylerlerdi.» ;

Bu îzhâtm en pıühinı noktalan şöy-
le sıralanabilir-:

1 — Hicretin Birinci asrının ortala-
rından i’tibâren Arap yazısında hem ha-
reke, hem nokta kullanılmaya başlamış-
tır;

2 —  Harfleri birbirinden ayırmak i- 
çin tatbik edilen noktalama usûlü tedrî-
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cen tatbik ve nihâyet îcâb eden harflerin 
hepsine teşmil edilmiştir;

3 — Buııa rağmen ilk zamanlarda 
bir müddet Araplar arasında nokta ve ha-
reke düşmanlığı zuhûr etmiştir: Bunun 
sebebi, bilgisizlik, iddiası kadar noktala-
ma ve harekeleme güçlüğü de olabilir; 
netice olarak, noktalama zarurî bir ihti- 
hâc olduğundan dolayı taamnıün etmiş, 
fakat harekeler başta Kur’ân-ı-Kerîm ol-
mak üzere bilhassa dînî yazılara münha-
sır kalmıştır.

Bu meseleler hakkında (Mahmud Es’- 
ad Efendi) nin «Târîm-i dın-i İslâm.» m- 
da da bâzı miimim îzâhâta tesadüf edilir; 
mesel hareke meselesinde (Ebu-l-Esved) 
in rolü şöyle îzâh edilmektedir (C. 1.1327 
İstanbul tab’ı, S. 267-268) :

«Elifbây-ı arabî esasen harekâtı irâe 
edecek işârâttau hâli olmağla lıatten mü- 
teşâbih olan kelimatm kırâetinde. müşki- 
lât rû-nümâ olurdu. Nahviyyundan (Ebû- 
Esved-i Dûelî) «Vefatı: H. 69 =  M. 689» 
hatt-ı Süryânîden üç işaret ahzetti. Bun-
lar hurûfun üstüne veya altına vazedile-
rek nasıl okunacağım irâe eder.

Hâviler masâlıife tabiînden hangisi 
tarafından işaret vaz’edildiği hakkında 
ihtilâf etmişlerdir. Bu işareti en evvel 
(Ebu-Esved) in vaz’ettiği rivayet edilmek 
tedir. Nahve dâir bir ldtap yazmak ve 
nâsm kelâmını fesâddan muhafaza etmek 
istedi:

— Eıı evvel Kur’ân ile başlamayı 
münâsip görüyorum! 
dedi...».

(28) Ebu-l-Esved ’in talebesidir.

Ayni menbâda bundan sonra (Ebu-l-Es- 
ved) in Kur’ân-ı-Kerîmi ne suretle hare-
kelediği (Corel Zeydân) ın yukarda gör-
düğümüz tafsilâtına istinaden îzâh edil-
mekte ve ondan sonra da «Nokta ve Ha-
reke ihdası» şöyle anlatılmaktadır (Ay-
ni cilt, S. 270-271) :

«İlk defa iktibas olunan Nesih elifba-
sında yirmi sekiz mahreci ifâde içiıı on 
beş şekil mevcûd idi. Eşkâki hurûfun mü-
şabehetinden kırâetinde müşkilât ve te- 
şevvüşât husûle gelirdi. (Abdülmelik) za-
manında İrak valisi bulanan nahviyyun- 
dan (Haceâc ibni Yûsuf) hurûfu yekdî- 
ğerinderr tefrika medar olmak üzere nok-
ta usûlünü ihtira’ eyledi. İşbu mkaat-ı fa-
rika hurûf-i asliyyenin üstüne veya altı-
na bir, iki, üç adetlde vaz’olımdu. Bunun-
la yeniden on üç şekil meydana geldi.

(İbni-Khallikân) Haccâc’m terceme-i 
hâlini beyan sadedinde (Ebû-Ahmed-i As-
kerî) den naklen diyor ki.

—  Ehl-i İslâm takriben kırk .sene 
müddet (Abdülmelik ibni Mervâ’n) zamâ 
nma değin Hazret-i Osman’ın Mushafın- 
dart kırâet ettiler. Ba’dehıi Tashîfât ( =  
Yazı yanlışları) çoğaldı ve Irak’da inti-
şâr etti. (Haccâc ibni Yûsuf) hattatları-
na bil-mürâcaa hurûf-i mütesâbiheye âlâ-
nı ât vaz’ım emretti. Rivayete göre (Naşı1 
ibni Âsim) bunu der’uhde etti (28). Tek 
ve çift noktalar ihdas ve hurûfun muhte-
lif mahallerine vaz’eyledi. Ba’dehu nâs 
noktasız yazmaz oldular. Halbuki nokta 
isti’mâliyle beraber gene tashîf (Yazı yan 
lışı) vâki olurdu. Bunun üzerine hareke

İJ H. D.
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iiıdâs ettiler ve harekeyi noktadan sonra 
vaz’cderlerdi.

Bundan anlaşıldığına göre harekât 
noktadan başkadır ve bu da (Haccâc) za-
manında vaz’edilmiştir. Bu ifâde en ev-
vel Mushafa işaret vaz’eden (Ebû-Esvecl-i 
Dûeîî) olduğu hakkmdaki rivâyet-i sabı-
kaya mugaayyir değildir: Çünki anın vaz’ 
ettiği işaret de mücerred i’râb alâmâtm- 
dan ibaret idi. Ana isnâd edilen rivâyât- 
tan müntehim olan da budur.»

Bu izahattan çıkan neticeler de şöyle 
sıralanabilir:

1) Ayni şekilde yazılan harflerin bir-
birinden ayıran noktaların mûcidi, halk 
arasında (Haceâc-ı Zâlim) diye meşhûr 
olan Irak valisi (Haccâc ibni Yûsuf) 
dur;

2) Haccâein bu icadı doğrudan doğ-
ruya kendi eseri değildir: Onun emriyle 
(Ebu-l-Esved) in talebesinden (Nasr ibni 
Âsim) yapmıştır;

3) Hareke, noktadan sonra îcâd edil-
miştir ;

4) Ebu-l-Esved’in evvelce îcâd etmiş 
olduğu harekeler «İ ’râb» sahasına mün-
hasır, yâni mahdûd olduğu için, o tertip 
sonradan ikmâle dilmiş demektir.

Bir de «Şedde», «Med» vesaire gibi 
işaretler de vardır; (Mahmud Es’a.d E- 
fendi) bunları da aynı cildinin 271 nci sa- 
hîfesinde şöyle anlatır:

«Rivayete göre (Halil ibni Ahmsd) 
işârâtı itmam için (Şedde), (Medde), 
(Kıt’a), (Sile) gibi şeyleri vaz’ettiği ve

işaretleri tezyin eyledi. (Zamme) yi har-

fin üstünde bir (Vâv-ı sağîre =  J?

sekline, (Kesre) yi harfin altında (Yâ =

iS  ) şekline, (Fetha) yı dahî

üstünde (E lif-i ım tslûha =

şekline, (Şedde) yi (Şîn başı. =  s>

ve (Sı!â) yı (Sâd başı =  p  )

şekline ifrağ eyledi».

Efendi merhum bu izahatı verdikten 
sonra, ayni cildinin 272 nci sahîfesinde 
de:

«Nokta veya şekle (İ ’câm) denir.» 
dediğine göre, (İ’câm) ı yalnız noktalama 
mânâsına alan (Corci Zeydân) ini yukar-
da iktibas etmiş olduğumuz fıkrasında 
neden dolayı yanılmış ve (İ’câm) keli-
mesini «Harekeleme» mânâsına kullanalı 
(İbni - Khallikân) m ifâdesini niçin mâ-
nâsız bulmuş olduğu kendiliğinden anla-
şılır : (İ’câm) esasen hem «Noktalama» 
Jıem «Harekeleme» mânâsına kullanıldı-
ğı halde, sonraları yalnız Noktalama mef-
hûmuna hasredilmiş ve (Corci Zeydân) 
işte bundan dolayı yanılmıştır.

(Mahmud Es’ad Efendi) ile (Corci 
Zeydân) m hülâsa ettikleri .Arap menbâ- 

' arının bu an’anevî îzâhâtma mukaabil, 
Garp menbâlarmda bugünkü ilmin tesbît, 
ettiği esasları da kısaca gözden geçirmek
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mecbûriyyetîndeyiz. Geçen asırla bu as-
rın Garp telâkkileri arasında bile bâzı fark 
lara tesâdüf edilmekte olduğu için, her 
iki asırdan birer böyük müşrikin ifâdele-
rini iktibas etmekle iktifa edeceğiz.

Sâmi diller sahasındaki tedkîkaatiy- 
le meşhur (Erııest Kenan), «Histoire ge-
ne raie et systeme compare des languss 
semitiques» ismindeki kıymetli eserinde 
bu meseleyi şöyle îzâh etmektedir (1878 
Paris tab’ı, S. 370-372) :

«Kur’âmn yazılmasıyla Arap dilinim 
târîhi.nihâyet bulmuş olduğunu söylemek-
te hiç bir mahzur yoktur, çünki o andan 
(Yâni Milâdın 850 târihinden) i’tibâren 
bu dil bilhassa edebî ve iklâik şekli i’tibâ- 
riyle artılı hiç bir değişikliğe uğramamış-
tır-

Bütün Müslüman memleketlerinin 
münevver adamları tarafından bilgim ya-
zılmakta olan Arapça Se Hszret-i Osman 
devrinde yasalmış olan Kor’aa nüshasının 
lisânı arasında hiç bir fark yoktur. Yazı 
dili sâlıasıada vak.ua gelen înlalâplarm 
târihini ikmâl için, sırf gramer sahasına 
âit bâzı tavzih ve tesbît esaslarının izahın 
dan başka yapılacak bir şey kalmamıştır.

K.urânra yazılmış olduğu yasnoı Iri- 
fâyetizliği ilkönce bâzı ıslShâta lüzum gös 
terdi. Her halde bu yazı, çok yanlış ola-
rak yeftıi bir îeat gibi gösterilmiş olan (Ne 
sib) di. Paris millî kütüphanesinde mev-
cut! olan gaayet eski nüshalar hep Nesih 
yazılıdır. Her ne olarsa olsun, şurası mu-
hakkaktır ki eski Arap yazısında iki nok-
san vardı ve bunların biri usun zaman kul 
lainıla. kullanıla aşınmış bir yazı olması, 
biri de kendisiiç im îeâd edilmiş olmadığı 
bir dile tatbik edilmesiydi.

Bu alfabe bîr taraftan kendisini be-
nimsemiş olan dilin husûsiyyetîermi ’kîîâ- 
yetsiz bir sûrette ifâde ediyor ve bir ta-
raftan ela, bir çok harfler şeklen birbirini 
andırdığı için hep birbirine karışıyordu. 
Bu noksanlar Knr’Sn okunurken büyük 
tereddütlere yol açıyor ve ielıâîüflerle ih-
tilâflar fasâhat tarafdarlanm ürkütüyor-
du.

İste bundan dolayı, ilk alfabenin ki-
fayetsizliğini izâle için iki türlü ilâve ya-
pılmak mecbûriyyet! hâsıl oldu:

1) Ayni şekilde bulunan harfleri bir-
birinden ayırd edebilmek üzere noktalar 
fcertîb olundu;

2) Yerime göre değişen sesli harfler-
le bâzı teâffuz husûslyyeiierini belirtmek 
için harekeleme usûlü kabul edildi.

Umûmiyyetle (Hicretin 89 ve Milâ-
dın 638 târihinde vsi'ât etmiş olan) Ehu-t- 
Esved’e. izafe olunan bu ıslâhatın nasıl 
yayıldığı hakkında Arap müverrihleri bi-
ze az çok efsânevî bir takım tafsilât ver-
mektedirler. Bütün bırnîar içinde yalnız 
bu yeniliğim birinci Hicret asrına dayan-
dığı ols un muhakkaktır.

Hszret-i Osman devrinde teriîb edil-
miş olan Kuldan nüshalarında harflerin 
üstünde hiç bir fazla işaret bulunmadığın-
dan bahsedilir. Hattâ (Ebu-l-Esved) in or-
taya koymuş olduğa tecrübelerin muha-
fazakâr Miislümanlar tarafımdan ilkönce 
rerl ve tenkîd edildiği ve kıraat hatâla-ı- 
o n  mütiemâdiyen artıp gitmesi üzerine 
bu tedbirlerle çârelere baş vurulduğu an- 
kısılmaktadır.
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Filhakika, bu teşebbüs gerek akide, 
gerek siyâset bakımlarından ehemnıiyyet- 
siz bir teşebbüs değildi: Çünki müfessir- 
lerle kaari’Ieri sabit ve muayyen bir m â-
nâ kakülüne lueebûr ediyordu: halbuki
Kuriânıü ilk yazılış şekli onları türlü tür-
lü okuyup mânâ vermekte serbest bırakı-
yordu.

işte bundan dolayı fazla takayyütkâr 
olanları tatmin için harekelerle imlâ'işâ 
retleri metin yazısından başka bir mü-
rekkeple yazılmaya başladı. Harfleri bir-
birinden ayırd eden, noktalara gelince, 
bunlar İliç bir zaman ayrı bir renkle ya-
zılmamıştır, çünki noktanın metne hiç 
bir şey iiâveetmedîği ve yalnız okumayı 
kolaylaştırdığı esâs ittihâz edilm iştir: Zâ 
ten bunlar Kûfî yazılarda ve hattâ 12-13 
üncü, asırlara kadar Nesih yazısında pek 
intizamsız bir şeklide kullanılmıştır.»

Sorbon profesörlerinden Kur’ân-ı- 
Kerîm  mütercimi (Regis Blachere) de o 
kıymetli tercemesinin Meöhal cildinde bu 
meseleyi ilmin en son teâkkîlerine göre 
bir çok tafsilâtla îzâh etmektedir; bura-
da yalnız en (mühim noktalarım , iktibas 
edeceğimiz bu tafsilâtın (Ebu-l-Esved), 
(Naşı- ibni Âsı*n) vesaire gibi ilk ıslahat-
çılar halikındaki fıkrası şöyledir (întro- 
duction au Coran, 1959 Paris tab’ ı, S. 39- 
90) :

«Mütekâmil yazının Kur’âna tatbiki 
gerek (Paleographie =  Eski yazılar il-
mi), gerek Islâmiyyât sahalarında elde 
edilen mâlûmât, ba işde umûmî bir gö-
rüşle değil, el-yurdamıyla ve ihtiyâcın sev 
kıyle hareket edilmiş olduğuna göstermek 
tedir. Hareke icadının (Nasr ibni Âsim) 
la (Yahya ibni Ya’mor) a izafesi de ayni

bir devirde muhtelif hal şekillerinden bah 
sedefi faraziyyeyi te’yîd etmektedir.

Her halele iş başındaki adamlar bıı 
teşebbüslerle alâkadar olmuşlar veyahut 
telkînâtta bulunmuşlardır. Bununla be-
raber, onların bu işleri zorla yaptırdıkla-
rı hakkında hiç bir emâre m evcut değil-
dir. Bilhassa yazma nüshaların tedkikm- 
öen anlaşıldığına göre, ileri sürülen ıslâ-
hat şekilleri, kat’î bir mâhiyyet almadan 
evvel tedricen tekemmül etmek suretiyle 
tamamlanmıştır.

(Abdülmelik) devrinde başlamış o- 
laa ıslâhat nesiller boyunca devam etmiş 
ve ancak Hicretin 3 üncü ve Milâdın 9 ım- 
cu asrında kat’î şeklini almıştır. Bâzı İs-
lâm aîî’anelerine göre bütün bu ıslâhat 
sistemini şâir (Ebu-l-Esved id-Dûelî) nin 
kafasından çıkarmış olan sihirbaz asâsı 
darbesindenher halde artık tamâmııyle 
uzaklaşmış vaziyetteyiz !

Mütekâmil yazının icadını münhası-
ran (Nasr ibni Âsim) ve (Yahya ibni Ya’-
m or) gibi Basra hafızlarına izafe eden 
Müslüman rivâyetîeriıım birbirini te’yîd 
etmesi de çok şâyân-ı-dikkattir. Böyüb 
hüsn-i-bat mektebinin Basra’ya rakîb o- 
lan Küfe şehrinde bulunması bu vaziyete 
büsbütün hayret edilecek bir mâhiyyet 
vermektedir. Belki de bu hâl Küfe ve Bas 
ra mektepleri arasındaki muhalefetin Hic 
rî 3 üncü ve Milâdî 9 uncu asır sonların-
dan- evvele çıkmadığı hususunda müstakil 
bir delil teşkil edebilir.»

Bu izahatın en mülıiım noktası, za- 
rûret ve ihtiyâcın te’ .sîriyle tedricî suret-
te vücûda gelen ıslâhatın aradan bir müd-
det geçtikten sonra (Ebu-l-Esved) e izafe 
edilmiş olmasıdır. Ayni meribaın 95-99
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uncu sahîfelerinde de noktalarla hareke-
ler hakkında, şu mühim malûmata tesâ- 
dtif edilir:

<Lski Kur anlarda görülen ve kısa 
heceleıin tesbîtinde kullanılan, işaretler 
pek iptidaîdir.

(El-Askerî) niıı izahına göre, ilkön-
ce kısa sesli harfler için noktalar kulla-
nılmıştır. Eski Kur’ân nüshalarının ted- 
kdn hu ifâdeyi te’yîd etmektedir. (A) se-
si harfin üstüne bir nokta, (1) sesi altına 
bir nokta ve (U) sesi de ortada sol tara- 
fa bir nokta konulmak süreliyle gösterii- 
tT?.T- An- ’ sesferini veren

‘ ? T Ü  d e  ( A ) ’  ^  ( t  sesle ,
n, *^ de eden noktaların yerlerine üs-

4h S r “ ° S k0yT k BÛret^ Ie te ’» î “Si». “ “  ."r™ «*•>- * ıx a  x* , 5  ̂anı münhasıran İreli**»İÎCtiÜ?- İCİndp'lrî
menin « te fe  ' ®  l  !U'“ , . SOsfe“  
bas sesler tori»u * ° W ''
du. Bu işaretlerin ^ “ J ® *  “ evcûd oI‘
mayıp muahhar bir t . ser olduğunu iyice, 
belli etmek için ,de bunlar' ^ lım e  bünyele-
ri gibi siyah mürt ' « î('5le « * “ . «o k  «e f«  
kırmızı, bâzan sarı y > ût ye?H VC sora 
virlerde de enden» m h'vî mürekkeple ya-
zılırdı.

Bu teceddüt uzun bir n .^ ^ v e m e t  
gördükten sonra taammün 
Hicretin üçüncü asrı sonlarında 
Milâdın onuncu asrı başlarında bile 
bunun câiz olup olmadığı münaâkaşa’ «" 
dilmekteydi.

Her zaman olduğu gibi, o zaman da

bu yeni îeâd ile muasır olan salâhiyyet sa-
hiplerinin re’yine müracaat edildi. Ekse- 
riyyetle olduğu gibi an’ane bu hususta da 
çok şüphelidir. (H. 117 — M. 738 târihin-
de vefat etmiş olan) mulıaddis (Katâde) 
nin şiddetle muhâlefet ettiğinden bahse-
dilir : Her ikisi de Hicretin 110 ve Mîlâdm 
728 târihinde vefat etmiş olan (tbni-Sî-
rîn) in veyahut meşhur mu’iekif ( E l___
Haşan üî —  Basrî) nin vaziyetleri ise için-
den çıkılır bir şey değildir, çünki bunlar -3 
ıslâhata miidâfi’ ve muhalif olarak kendi-
lerini hakh göstermek için isimlerini kal-
kan gibi kullanmışlardır (29)

Buna mukaabil, (Paleographie =  Es-
ki yazılar ilmi) sahasındaki mâlûmât da-
ha vazıhtır. (Hıcâzî) veyahut Paris’dekr 
324 numaralı höyük
nüsha gibi eski Kâtı yazdı Kur’anlarda 
hareke rolü ,oynayan ‘noktalar mevcut 
olmadığına ve bir çok yazma nüshalarda 
da ne kadar az kallanılmış veyahut ilâve 
edilmiş olduğuna dikkat edilecek olursa, 
çok muannidâne bir mukaavemetle kar-
şılaşılmış olduğuna hükmetmek îcâb eder.

’ Rivayete nazaran Şedde, Cezm ve He-
mze gibi vaziyetler için hususî işaretler 
îcâdı değilse cîe, her halde bunların kulla-
nılması Hicretin 170 ve Mîlâdm 786 tari-
hînde vefât etmiş olan Basra nahviyyûnun 
■dan (Halil) e izafe edilmelidir. Bununla 
beraber, eski Kur’aaı nüshalarında biç bir 
Şedde işareti yoktur. (Hemze) denilen sez- 
ziz harfe gelince, bıı da hareke yerine kul-
lanılan noktalardan başka bir renkle tes- 
bît edilmiştir: Meselâ Paris’ deki 326 nu-

(29) Danî’ye göre (imam Malik haı-eke fcuîlam’im asına ancak halk için yazılmış küçük kıt-
adaki Kuranlarda müsaade etmiş, büyüklerinde terviç .-etmemiştir. i. H. D.
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maralı yazma nüshada hareke noktalrı 
kırmızı olduğu halde bu harf sarıdır; 
(Ed—Dâftî) devrinde, yâni Hicretin beşin- 
ei ve Milâdın on birinci asrında bile bu âd-
et hâlâ umûmi bir teamül mâhiyyetinî 
muhafaza ediyordu.

Biraz sonra, (H. 250 ve M. 864 târihin-
de vefat etmiş olan) diğer bir Basralı âlim 
yâni (Ebıı —  Hatim is — Siciistânî) de 
kur’ârım hareketlenmesi hakkında elimize 
yalnız bir kısmı intikaal etmiş olan bir 
eser yazmıştı.

O sırada bu usûl tekâmül etmişti; cim 
İti yalnız üç sıyga sesinin tesbîtiyle iktifa 
edilmeyip küme bünyesinde bâzi mühim 
Sesli harflere âit işaretler de kullanılıyor-
du ; Meselâ (üldürüldüler) mânâsına (knt 
lû) şekli (kutilû) şeklîni alıyordu. Tanı 
bir mütekâmil yazıya doğru ağır ağır gidi-
liyordu ama henüz hedefe varılmamıştı.

H. 5 inci ve M. 11 inci asırda bile (Dâ-
iri) «Tenkıyt» ismindeki eserinde nıuhâfa 
zakâr muhitlerin yazı ıslâhatına karşı mu-
halefette her— devam olduğundan ve Hare 
ke noktaları olmayan Kur’anlar okuyup 
durduklarından bahsetmektedir.

Çok mühim bir mesele daha vardır : 
(Ed— Dânî) yazılarıyla meşgul olduğu sı-
rada kısa sesli harflerle Hemze’yi ifâde 
için henüz noktalar sistemi kullanılmak-
taydı ve şimdiki işaretler, henüz ortaya çık 
mamıştı .* Şedde’yiitâde- edecek hususî bir 
işaret mevcut olmadığı için de bu ihtiyaç 
(Teşdıd) kelimenin baş tarafını kaydet-
mekle te’miîı ediliyordu Bununla beraber, 
Şark’da bu işaretin kullanılmasına bugün 
bile hızüm görülmemektedir.

Hareke yerine kullanılmış olan nokta-

lara mukaabil, ayni şekildeki harfleri bir-
birinden ayırmak için kullanılan nokta-
lardan bir kısmımmın da İslâm târihinin 
daha ilk anlarından i’tibaren ortaya çık 
mış olduğu anlaşılmaktadır, bir takım 
papirüslerle sikkelere nazaran o gibi nok-
taların H. 85 ve M. 704 târihinden i’tibâren 
kullanılrmş olduğu sabit olmaktadır.

Acaba bu noktalar Kur’ana hangi tarih 
te idhâi edilmiştir? işte bunu bilmiyoruz. 
yalnız(Hîcâzî) yazılı nüshalarda (ve me-
selâ Paris’deki 328 numaralı nüshada) hiç 
bir nokta mevcut olmadığı ve bazılarında 
da (meselâ 326 ve 336 numaralı nüshalar 
da) pek az nokta bulunduğu gibi, Kaahi 
re’niıı 387 numaralı nüshası gibi bazı (Ku-
fi) yazılı Kur’anlarda da hiç nokta görül-
memektedir. Yalnız bu îcâdîn hiç bir mu- 
kaavemet görmediği malûmdur. Onun 
için bu usûl çabuk taammüm etmiş ve 
Kûfî yazıların böyük bir ekseriyyeti nok-
talanmıştır; bâzı Kırraıı nüshalarında da 
noktaların sonradan ilâve edildiği anla-
şılmaktadır (Hicâzî yazılı ve bâzı işaret-
leri muhtevi bir takım Kur’ânlarla Paris’ 
in 324 numaralı böyük nüshasının işte 
öyle olmak ihtimali vardır).

Ancak, noktalar umûmiyyetle metin 
yazısıyla muasırdır. Bunlar, konuldukla-
rı kelimeye hiç bir zaman yabancı sayıl-
mamış ve tıpkı kelimeler gibi noktalar da 
siyah mürekkeple yazılmıştır. İlk nokta-
lar bâzan iki ve bâzan üç ince ve sâde çiz-
gi şeklindedir ve sessiz harfin altında ya-
hut üstünde soldan sağa doğru eğrice çi-
zilmiştir. H. 3 ve M. 9 uncu asır Kur’ân- 
larmda bu Tenkıyt =  Noktalama usûlü 
artık k a fi bir zaruret hükmünü almış-
tır.»

Bundan evvel de söylediğimiz gibi,
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Aıap yazısının menşeiyle târihi hakkında 
es.sı Şark ve bilhassa Arap menbâlarmda 
bir ç o k  hurafelerle ihtilâflara tesadüf e- 
dilir: (Corci Zeydân) ile (Mahmud Es’ad 
.Efendi) nin yukarda gözden geçirdiğimiz 
izahıarı işte, onların -m-ukaayeseli birer 
hülâsası mâhiyyetindsdir. Bilha-ssa «Pa- 
leographie =  Eski yazılar ilmi» sahasın-
daki tedkikiere dayanan Garp âlimleri-
nin vardıkları neticelerle Arap an’aneleri 
arasında ne kadar böyük farklar olduğu, 
(Renaa) la (Blachere) in aynen nakletti-
ğimiz fıkralarından herhalde bütün vu- 
zûhiyle anlaşılır.

Bu hususta bâriz bir misâl olarak 
nokta ile hareke târihleri arasında bir 
mukaayese yapmak kâfidir: Çünki Arap 
menbâlarma istinâd eden (Corci Zeydân) 
arap yazısında Hareke’nin Nokta’dan ev-
vel teşekkül etmiş olduğunu söylediği 
halde, (Regis Blachere)' bil-akis Nokta’- 
nın Hareke’den evvel teşekkül ettiğini 
tesbît etmiştir! Yeni ilimle eski an’ane 
arasında bunun gibi daha bir çok ihtilâf-
lar gösterilebilir. Bunların ayrı ayrı ted- 
fcikme lüzum görmediğimiz için, şimdi 
burada umûmiyyetle kabûl edilen ilmi ne-
ticeleri sıralamakla iktifâ ediyoruz :

1 —  Câhiliyyet devrinin noktasız ye 
harekesiz yazısı İslâmiyyetin ilk zaman-
larından ve bilhassa Hicretin birinci as-
rının ortalarından i’tibâren ıslâh edilme-
ye başlamıştır;

2 — Bu ıslâhata mebde’ olarak kat’î 
bir târih teshirine imkân yoktur; -

3 —  Islâhatın (Efau-l-Esved) e isnadı 
ve bu zâtın yazı inkılâbına timsâl olarak 
gösterilmesi doğru değildir;

4 —  Nokta ve hareke inkılâplarında 
muhtelif şahsiyyetlerin isimleri geçmek-
tedir: Bunların en mühimleri (Haccâc), 
(Nasr ibni Âsim ), (Yahya ibni Y a ’-mor), 
(Sicistânî) ve (İmâm Halil) gibi kimse-
lerdir ;

5 —  Arap yazısını ıslâh için tertîb e- 
dilen ilk işaretler, şekilleri birbirinin ayni 
olar. harfleri tefrik için konulan noktalar-
dır : Bu noktalar Hicretin birinci asrının 
sonıanodan ve Milâdın sekizinci asrının 
başlarından i’tibâretı tedricen tekâmül e- 
dip Hicretin üçüncü ve Milâdin dokuzun-
cu asrında kat’î şeklini almıştır; •

6 —  Kısa -sesli harfleri temsil eden 
harekeler, harf noktalarından yarım asrı 
mütecaviz bir zaman sonra teşekküle baş 
layıp gene H ’ 3 üncü ve Milâdî 9 uncu a- 
sırda tamamlanmıştır;

7 —  Bununla beraber, ilk harekeler 
muahhar çizgili işaretler şeklinde olma-
yıp siyah metin yazısından ayrı renkleri 
olan ve meselâ umûmiyyetle kırmızı ve 
bâzan da sarı, yeşil- ve hattâ mavi renk-
ler alan noktalar şeklindedir;

8 —  Buna .mukaabil, birbirine benzi- 
yen harfleri ayırd etmek için- konulan 
noktalar kelime bünyesine dâhil sayıldığı 
için, tıpkı -metin yazıları gibi siyah m ü-
rekkeple yazılmıştır;

9 —  Muhtelif renkli hareke noktala-
rının muahhar devirlerdeki çizgili şekille-
rini almaları çok uzun sünnüş ve tedri-
cen takarrür-etm iş bir tekâmül netice-
sidir;

10 —  Yalnız kısa sesli harflere teka-
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a,bûl eden harekelere rnukaabil, uzun ses-

li hecelerde ( f — A), ( 0

=  i) ve s 5  =  û > S1» 1 sesler'.

sessiz harflere sesli rolleri izafe edilmek 
suretiyle te’rain olunmuştur;

H __ilk zamanlarda harekeler umu-
mi ve hattâ çok şiddetli bir muhalefetle 
karşılaşmış ve mhâyet yalnız Kuran-ı- 
Kerîrn ile bâzı elini metinlere münhasır 
kalmıştır;

1 2 __Buna rnukaabil, kelime bünye-
sine dâhil sayılan ve muhtelif harfleri

birbirinden ayırmakta kullanılan sessiz 
harf noktaları kolayca taammüm etmiş 
ve ilkönce ince çizgiler şeklinde olan bu 
işaretler a z  samanda noktalanmıştır;

1 3  _Harekelerle noktalardan başka
(Şedde),( Medde), (Cezm) ve-(Hamse) 
gibi bundan evvel bahsi geçen diğer bir 
takım işaretler daha teşekkül etmiştir;

1 4  — Bu ıslâhâtın mecmuu, asırlarca 
sürmüş bir tekâmül mahsûlüdür.

Netice i’tibâriyle .Arap yazısında u- 
zun sesli harflerin umûmiyyetle kullanıl-
masına rnukaabil, «Hareke» denilen kısa 
sesli harfler, başta Kur’ân-ı-Keritn olmak 
üzere bâzı dînî metinlere münhasır kal-
mış demektir.


